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Jeg kan vist ligeså godt gentage sidste uges markNYT. Der er 

ikke sket synderligt i marken i den forløbne uge, og vi har det 

stadig meget koldt for årstiden. Vi håber på nogle flere 

tørvejrsdage, så det sidste såsæd kan komme i jorden ☺☺☺☺ Snart 

blomstrer vinterrapsen og måske slipper vi for glimmerbøsser. 

Hold øje med om lys bladplet breder sig, og sørg for at der i 

svampebekæmpelsen er effekt mod denne sygdom. Det er tid 

for vækstregulering af vintersæden, så snart vejret tillader det. 

 

• Bekæmpelse af græsser i vintersæd er NU: Er der endnu ikke 

behandlet mod græsser i vintersæden, er det aktuelt nu. De midler der 

kan anvendes er Cossack OD, Broadway, Atlantis, Monitor, Topik og 

Serrate. Det nye middel Hussar Plus OD er knap så temperatur følsom, 

som det gamle Hussar OD! 

 

• Splitbehandling mod gold hejre:  Til bekæmpelse af gold hejre, har jeg 

god erfaring med en splitbehandling. Start med Broadway, hvis der er 

øvrige græsser at bekæmpe og følg op 10 dage efter med Monitor.  

 

• Udbringning af mangan: Det er stadig aktuelt at behandle med lav 

mængde mangan på hvert nyt blad, fremfor stor mængde mangan ad 

en gang. Især vinterbyg har behov og der anvendes 1-2 kg 

mangansulfat eller 1-2 ltr. mangannitrat pr. ha. Tilsæt SweDane 

Contact, samt kør om aftenen, begge dele for en bedre optagelse. 

 

• Gødskning af vintersæd og vinterraps:  Det er vigtigt at vintersæden 

ikke løber tør for kvælstof nu, men hold igen med at gøde færdig! 

Selvom vi har haft forår længe, så har varmen ikke været med, så 

væksten er endnu ikke eksploderet. Vinterbyg og vinterrug gødes først 



færdig i slutningen af april og vinterhvede og triticale engang i maj. 

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. I UK har man succes 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. Der udbringes i UK op til 

40 N med minimale svidninger, men der er i DK ingen erfaring med i 

blanding af svampemidler. 

 

• Vækstregulering af vintersæd: Generelt gælder, at der skal være rigtig 

god vækst de følgende dage efter behandling og at vejret er ”grøde-

vejr”. Vinterrugen nærmer sig strækning, og det er derfor aktuelt at 

starte vækstregulering nu. Anvend enten 1-1,5 Cycocel eller 0,5 Cuadro 

25 EC. Også vinterbyg er nu så kraftig, at der skal vækstreguleres med 

0,2-0,3 Moddus Start eller 0,4-0,5 Cuadro 25 EC. Den tidligste 

vinterhvede nærmer sig også strækning, og derfor startes nu med 0,5 

Cycocel + 0,2 Moddus Start. Husk at tilsætte SweDane Contact samt at 

sprøjte om morgenen, således at dagens højere temperatur samt 

lysintensitet udnyttes.  

 

• Det er nu der skal holdes øje med gulrust i triticale samt meget 

modtagelige vinterhvedesorter: Ses angreb er det vigtigt at være på 

forkant med 0,20-0,25 Orius pr. ha.  

 

• Har du tidligere oplevet svigtende effekt af de gængse svampemidler 

i hvede? Så har vi en god pris på Folpan til den første svampe 

bekæmpelse i hvede: Folpan består af aktivstoffet Folpet, og helt 

anderledes end de aktivstoffer vi i øvrigt har at gøre med, og derfor en 

udmærket resistens bryder. Midlet har forebyggende virkning mod 

meldug og rust og har du samtidig købt Rubric til gammel afgift er 0,75 

Folpan + 0,15 Rubric et både godt og prisbilligt alternativ til den 

allerførste svampebehandling i st. 31-32. 



 

•  

 

• Vinterraps: 

•••• Flere marker med lys bladplet: Der er flere raps marker som 

er angrebet af lys bladplet (se billede), og i nogle marker er 

angreb ret udbredt. Jeg vurderer at angreb stadig, de fleste 

steder, sidder mest på de nederste blade, og altså ikke har 

bredt sig synderligt. Er angrebene kraftige (100 pct. planter 

med angreb) og der ses angreb på de nyere blade, er det en 

god ide at få bekæmpet. Der anvendes 0,6 Orius eller 0,4-0,5  

Folicur Xpert pr. ha (pas på ny etikette af Orius, hvor den kun 

må anvendes enten efterår eller forår.) 

 
 

•••• Bor og svovl tilskud: Bor udvaskes og da vi ved, at en del 

kvælstof er udvasket i vinter, så gælder det også både for bor 

og svovl! Kør gerne alene med 2 l Profi Bor 150 pr. ha, men kan 

også blandes hvis der køres mod glimmerbøsser. Giv også 

gerne til den gode side af svovl, op mod 50 kg pr. ha. 

 

•••• Hold øje med glimmerbøsser: Ved et plantetal på 30-50 

pl./m2 er skadetærsklen 6-8 glimmerbøsser pr. plante. Anvend 

0,17 Avaunt eller 0,25 Biscaya pr. ha ved forekomst, bemærk 

at på grund at nye restriktioner, anbefales det IKKE at bruge 

Biscaya over den blomstrende rapsafgrøde! 

 



•••• Matrigon mod kamiller: Så snart vi har stabile 

dagtemperaturer på 12-15 gr. i flere dage, er det aktuelt at få 

bekæmpet kamiller med op til 110 g Matrigon + 0,5 l 

Renol/Mero olie pr. ha. Eventuelt kan det være nok med 

bekæmpelse af forageren. 

 

• Planteværnsbrochuren er klar (link til hjemmesiden) 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hanne Schønning på tlf. 

72147010 


