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Vårsæden gemmer sig i jorden 

Håber det har været en god påske derude J Det regnfulde vejr har mange steder gjort, at der 
var tid til at holde lidt fri fra markarbejdet. 

Vårsæden lader vente på sig med at spire frem mange steder, selvom det er nogle uger siden 
der er sået men det er dejligt at se så mange vel etablerede marker. Nu venter forhåbentlig en 
god sæson forude. 

Lige nu ser jeg gode resultater af græsukrudtsbehandlinger, som blev foretaget sidst i marts. 
Mange fik kørt på det tidspunkt og det var godt. Når behandlinger har virket så godt, så kan det 
også nogle steder ses på afgrøden, som måske er sat lidt tilbage. Disse marker skal nok 
komme i gang hurtigt, når vi igen får lidt varme. 

Mange fik ikke vækstreguleret i den varme periode, og vejret lige nu gør arbejdet for os. Det er 
dog set ikke for sent at sætte ind, når vi igen får et stabilt varmt vejr. 

De allertidligste marker med vintersæd er nu omkring st. 32, og det er tid at holde øje med 
svampesygdomme, som er rentable at bekæmpe fra dette tidspunkt. 

Vinterraps gror rigtig stærkt og mange vil færdiggøre gødskning indenfor de næste 10 dage. Det 
er også muligt at køre med en bladgødskning lige efter blomstring, for at få en mere direkte 
kvælstoftildeling til brug for frøsætningen. Ellers er der ikke mange skadedyr at spore lige nu, 
men der skal holdes øje, så snart vejret bliver varmere. 

Husk at ikke al misvækst i marken er mangan mangel! Tjek altid for andre mangler og få 
eventuel lavet en planteanalyse. Denne kan være god til at fastslå eventuelle fremtidige tiltag. 

Etablering af majs skal ske, så snart vi har en jordtemperatur, som ligger stabilt på 10-12 
grader. Lige nu er den mange steder kun omkring 6-7 grader, så der afventes lidt endnu. 

• Supplerende ukrudtsbekæmpelse i vintersæd 
• Flyvehavrebekæmpelse i vintersæd 
• Mangan til vintersæd 
• Gødskning og vækstregulering af vintersæd 
• Svampebekæmpelse i vintersæd 
• Vinterraps, sengødskning 
• Vinterraps, svampebekæmpelse 
• Vinterraps, skadedyr 
• Etablering af majs samt DFF før fremspiring 

Brochuren Plantebeskyttelse 2017 en klar, men har du yderligere spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte Hanne Schønning på tlf. 7214 7010 eller Poul Møller på tlf. 7214 7088  
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Supplerende ukrudtsbekæmpelse i vintersæd:  

Hvor der endnu ikke er foretaget supplerende ukrudtsbekæmpelse mod eksempelvis kamiller, 
burresnerre og pileurter, så er det ved at være tiden. Anvend eksempelvis Starane XL, Mustang 
Forte, Accurate, Nuance eller Express Gold. Seneste anvendelse for Accurate og Express Gold 
er st. 30 i vinterbyg, så derfor forpasset det fleste steder! 

Er der problemer med storke- og hejrenæb, kan med fordel anvendes det nye middel Zypar og 
er problemet kornblomst er Mustang Forte at foretrække. 

Husk muligheden for brug af afdriftsreducerende dyser op til søer og vandløb! 
 
Maksimal- effekt og minimal drift 
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Flyvehavrebekæmpelse i vintersæd: 

Bekæmpelse af flyvehavre med Foxtrot er sidste udkald i 
vinterbyg og vinterrug i st. 30, som mange marker nu er i.  

Vinterhvede kan trækkes til st. 39.  

Der anvendes 0,8-1,0 ltr. Foxtrot pr. ha + spredeklæbemiddel. 

  

Mangan til vintersæd: 

Afgrøderne kan godt mangle mangan, selvom der ikke er synlige 
tegn på mangel. Hvor der erfaringsvis er mangel (løs jord og høje 
reaktionstal) er det givet godt ud at tilføres mangan. 

Husk at høj lysintensitet (som der loves i den kommende tid) 
også øger behovet. 

Der behandles med 1-2 kg Mangansulfat 32 eller 1-2 ltr. 
ProfiMangan 235 (mangannitrat) pr. ha. Tilsæt Contact, 150 ltr. 
vand samt kør om aftenen, begge dele for en bedre optagelse. 

 

 

  

 

  

Gødskning og vækstregulering af vintersæd:  

Det kolde vejr den sidste tid, hjælper til med vækstregulering af vintersæds afgrøderne. Træk 
gerne sidste tildeling af gødning til kraftige vinterbyg og vinterrug marker 10 dage og giv 
vækstregulering så snart vi har højere temperaturer. I vinterhvede kan anden sidste tildeling 
med fordel gives nu, også her er det tid for vækstregulering snarest.  

I den tidligste såede vintersæd er afgrøden tæt på st. 32 – 2. knæ mærkbart. Her er det for sent 
at bruge Cycocel, da midlet ikke længere har så god effekt som andre midler. Derfor bør 
Cycocel skiftes ud.  

Generelt er det rigtig godt at blande vækstreguleringsmidler, således at de forskellige 
virkemekanismer udnyttes og husk at behandle lige før en periode med god vækst. Her fås 
absolut den største effekt. 

Vinterbyg: Her er løsningen enten 0,5 Cuadro NT eller en blanding af 0,5 Terpal og 0,25 Cuadro 
NT. I meget kraftige hybrid vinterbyg marker, kan det være aktuelt af køre ad to gange med hhv. 
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0,3 Cuadro NT nu i begyndende strækning og så følge på med 0,5 Cerone lidt senere (dog ikke 
hvis afgrøden mangler vand). 

Vinterrug: Er afgrøden i st. 30, kan en blanding af 1,0 Trece 750 (CCC) + 0,25 Cuadro NT pr. ha 
være en løsning og er afgrøden længere fremme skiftes over til en blanding af 0,5 Medax Top + 
0,5 Kvikup + 0,3 Cuadro NT pr. ha 

Vinterhvede: Er afgrøden i st. 30, er en blanding af 0,5 Trece 750 (CCC) + 0,2 Cuadro NT at 
foretrække. Er afgrøden længere fremme, laves en blanding af 0,25 Medax Top + 0,25 Kvikup + 
0,2 Cuadro NT pr. ha. 

  

 

  

Svampebekæmpelse i vintersæd:  

Mange vil måske lade sig friste til at tage svampemiddel med ved den kommende 
vækstregulering, men det kan kun anbefales såfremt der er konstateret angreb af meldug eller 
rust i vinterbyg og/eller vinterhvede.  

I rug er det ikke rentabelt at behandle før der konstateres angreb hen i strækningsfasen.  

Der er en del septoria i bunden af hvede markerne, uanset sort. Her vil det først være rentabelt 
at behandle fra st. 32, hvor afgrøden har 2 knæ og gerne før et regnvejr. Det er i fugtigt vejr at 
smitten bevæger sig fra bunden af afgrøden op til de øvre blade. 

Vinterbyg:  

• Især i hybridvinterbyg er der flere steder konstateret bygrust. Anvend 0,2 Rubric pr. ha 
eller 0,25 Ceando pr. ha 

Vinterhvede:  

• Køligt og fugtigt vejr fremmer gulrust, så der skal tjekkes op i de modtagelige sorter, 
såsom Substance og Benchmark. Flere har også meldt om begyndende angreb af 
meldug. Anvend ved gulrust: 0,25 Rubric pr. ha. Anvend ved meldug: 0,15 Flexity eller 
0,15 Talius eller pr. ha. 
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I næste uge følger en mere detaljeret svampestrategi for vintersædsafgrøderne! 

  

 

  

 

  

Vinterraps, sengødskning:  

Tildeles vinterraps med stort potentiale omkring 220 kg N pr. ha, kan det være en fordel at vente 
med de sidste 30-40 kg N til omkring blomstring. Dette fordi raps ikke er så god til at flytte 
kvælstof fra bladene til når det skal bruges ved frøsætning. Sidste år havde flere god erfaring 
med at udbringe en ren ureagødning, eksempelvis en DanGødning N18, som vi forhandler i 
1000 ltr. palletanke. Det er en god ide IKKE at tilsætte Agrotain, da det kan forstyrre plantens 
naturlige urease aktivitet. Hvis der udbringes op til 20 kg N pr. ha kan der erfaringsvis blandes 
med svampemiddel, men er kvælstof mængden højere, køres hver for sig. Det optimale 
tidspunkt for kvælstof vil dog også være efter blomstring. Gode råd: 

• Sprøjt på tørre planter 

• Sprøjt ikke med udsigt til regn de næste dage 
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• Sprøjt ved temperatur under 15 gr. 

• Undgå udsprøjtning i direkte sollys 

• Undgå udsprøjtning på stressede planter (tørke) 

• Tilsæt ikke ureaseinhibitor (Agrotain) 

  

Vinterraps, svampebekæmpelse: 

Inden længe står vinterrapsen i fuld blomst og det er dermed tid for svampebekæmpelse, som 
altid skal foretages i den tidlige ende af blomstringen. Flere taler om en eller to 
svampebehandlinger. I marker med stort udbyttepotentiale og hvor der ofte er raps i sædskiftet, 
kan det være en god ide at dele svampebehandlingen i to. Mit forslag vil være: 

1 behandling: 0,45 Orius + 0,35 Amistar pr. ha i begyndende blomstring 

2 behandlinger: 0,5 Efilor pr. ha i begyndende blomstring og igen 0,3 Orius + 0,25 Amistar pr. 
ha ca. 14 dage efter. 

  

 

 

 

  

Vinterraps, skadedyr: 

Der er ikke længere stor risiko for massiv 
forekomst af glimmerbøsser, men fra 
blomstring skal der holdes øje med 
skulpesnudebiller, som kan skade ved af lave 
indfaldsveje for skulpegalmyggen. Oplevede 
du sidste år skade på skulperne, så er det 
sandsynlig at de vil komme igen. 
Skulpegalmyg flyver ikke langt, så derfor er 
risiko størst hvor rapsmarker er tæt på sidste 
års rapsmarker. 

Skadetærskel er 1-2 skulpesnudebiller pr. 
plante. Ryst planten over en bakke eller 
lignende, idet billerne ofte falder af når 
planten berøres. Der anvendes: 

0,2 Karate eller 0,1 Kaiso Sorbie eller 0,15 
Mavrik pr. ha. Effekten af Mavrik er ikke så 
godt belyst som effekten af Karate og Kaiso 
Sorbie, som sidste år gav store merubytter 
ved flere behandlinger, hvor der var stort 
angreb af skulpesnudebiller/skulpegalmyg. 
Bemærk at Kaiso Sorbie kun må anvendes 1 
gang pr. sæson. 
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Etablering af majs samt DFF før fremspiring: 

Når der er udsigt til en stabil jordtemperatur på 10-12 grader, og forholdene i øvrigt er til det, så 
er det tid for såning af majs. Sørg for at placere både kvælstof og fosfor, så planten har noget at 
arbejde med, så snart der sker en spiring. 

Som noget nyt er DFF godkendt til mindre anvendelse før fremspiring af majs, hvor der er 
mange ærenpris.  Behandling før fremspiring med DFF er erfaringsvis en rigtig effektiv 
behandling fra blandt andet vinterbyg og vinterhvede. Ukrudtet bliver hæmmet fra start og 
afgrøden for et fortrin! 

Dosis: 

50 ml DFF pr. ha på sandjord.                75 ml DFF pr. ha på lerjord. 

  

 

  

Bliv helt klar til sæsonen! 

Bestillingsliste til din hovedordre - klik på 
billedet til højre herfor - udskriv og udfyld 
listen. 

Mail den retur til post@hk-hornsyld.dk 
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Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Hanne Schønning på tlf. 7214 7010 eller Poul Møller på tlf. 7214 7088.  

  

 

 

 

 

 

  

_________________  Find din planteværnsplan her     ________________ 

  

 

 

Læs mere i Planteværns 
brochuren her  

Plantebeskyttelse 2017 

 

 

 

Tidligere 
udsendte Aktuelt 
MarkNYT kan findes 
her: 

Aktuelt MarkNYT arkiv 

   

 
 
 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 

Nørregade 28  

8783 Hornsyld  

Tlf: 75 68 73 00  

Mail: post@hk-hornsyld.dk 

Cvr: 45 52 08 11  

Opdater din profil
Afmeld nyhedsbrev

 

 


