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Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer noget mere vækst i den 
kommende tid. Ikke mindst majsen vil gerne have høje temperaturer, nu den er etableret. 

Det er tid for ukrudtsbekæmpelse i vårsæden. Meget ukrudt er spiret frem og derfor et oplagt 
tidspunkt for behandling. Husk at medtage mangan på udsatte arealer. 

Vinterbyg og vinterrug er tæt på skridning. Her gælder det en eventuelt svampebekæmpelse, 
forebyggelse af aks- og strånedknækning med Cerone i vinterbyg samt tjek for trips i vinterrugen. 

Vinterhveden har flere steder været påvirket af kulde og de tidlige græsukrudtsbehandlinger. 
Varmen i den kommende tid, vil være godt. Er der endnu ikke vækstreguleret kan det fint nås 
endnu, indtil fanebladet er på vej frem. Det er stadig kun meldug som findes i få sorter i det 
landsdækkende registreringsnet. Der skal snarest beskyttes mod septoria, hvis det ikke allerede er 
sket.  

I rapsen skal der holdes øje med skulpesnudebillerne og med varmen også skulpegalmyggen. 

Etablering af majs er ved at være overstået og der skal tænkes på den første ukrudtsbekæmpelse. 

Første græsslæt kan meget vel blive indenfor de næste uger. 

• Supplerende ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede 
• Flyvehavrebekæmpelse i vinterhvede 
• Mangan til vårsæd 
• Gødskning og vækstregulering af vintersæd 
• Svampebekæmpelse i vintersæd og trips i rug 
• Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd 
• Vinterraps, sengødskning 
• Vinterraps, svampebekæmpelse 
• Vinterraps, skadedyr 
• Ukrudtsbekæmpelse i majs 
• Hvornår skal det første slæt græs tages og hvor mange slæt i alt? 

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  

  

  

Supplerende ukrudtsbekæmpelse i vintersæd:  

Hvor der endnu ikke er foretaget supplerende ukrudtsbekæmpelse mod eksempelvis kamiller, 
burresnerre og pileurter, så kan det stadig nås. Anvend eksempelvis Starane XL, Accurate, Nuance 
eller Express Gold. 

Er der problemer med storke- og hejrenæb, kan med fordel anvendes det nye middel Zypar, indtil st. 
45. 



Side 3 af 14 

 

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 nu slut i vinterbyg og 
vinterrug, men kan stadig nåes i vinterhvede, som kan trækkes til 
st. 39.  

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

 

 

Mangan til vårsæd: 

Husk mangan til vårsæd, især havre og vårbyg har et stort 
behov.  Hvor der erfaringsvis er mangel (løs jord og høje 
reaktionstal) er det givet godt ud at tilføres mangan, også høj 
lysintensitet øger behovet.  

Der behandles første gang når afgrøden har 2-3 blade og 
dernæst hver gang der kommer et nyt blad. 

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 vinterhvede:  

Det er nu slut med både gødskning og vækstregulering i vinterbyg og vinterrug. 

Det kolde vejr den sidste måned, har hjulpet til med at vækstregulere vinterhveden og skulle man 
ikke have fået det gjort i kraftige marker, så kan det fint nås endnu, når bare det er inden st. 37, hvor 
fanebladet er på vej frem.  

Vinterhveden varierer stadig en del rundt omkring, fra st. 33 til st. 37. For at øge protein indholdet i 
kernen, kan den sidste tildeling fint gøres i den kommende tid.  

Vinterhvede: Er afgrøden kraftig, vækstreguleres med 0,5-0,6 Medax Top + 0,5 Kvickup pr. ha. 
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Svampebekæmpelse i vintersæd og trips i rug:  

Der er stadig kun meldug i få sorter af vinterhvede man kan findes derude. Hvor der ikke er 
beskyttet mod septoria, så er det ved at være tid. Bygrust findes stadig i de fleste sorter af vinterbyg. 
I vinterrug findes kun lidt meldug og meget lidt brunrust.  

Vinterrug: 

Ved konstateret rust og meldug: 0,3 Orius pr. ha 

Ved konstateret rust og skoldplet: 0,3 Rubric pr. ha. 

Flere finder trips derude. Der skal være 0,5-1 trips pr. bladskede før der behandles. Husk at 
skadedyrsmiddel kun holder i få dage når det er varmt, det er derfor bedre at sætte ind når 
skadetærsklen er nået! Gå stille rundt og kig efter dem, også inde i marken. Åbn bladskeden for at 
se om de gemmer sig derinde. 

Der behandles med 0,15 Karate 2,5 WG, 0,1 Kaiso Sorbie eller 0,1-0,15 l Mavrik pr. ha. 
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Vinterbyg: 

Er der endnu ikke foretaget svampebehandling er det tid nu. Skal der forebygges mod aks- og 
strånedknækning med Cerone, køres der samlet når akset netop er vej frem. 

Der anvendes: 0,35 Proline Xpert + 0,2 Comet Pro + evt. 0,15 Cerone pr. ha 

Vinterhvede: 

Det gode spørgsmål er: 

”Hvor mange svampebehandlinger og hvornår skal de udføres for at bekæmpe septoria økonomisk 
optimalt?” 

Resistens: Jo flere svampebehandlinger med triazoler, jo større risiko for resistens opbygning. 
Derfor kan det ved en strategi med flere behandlinger være en god ide at anvende: 
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Der er sket en langsom tilvækst siden 5. maj, hvor anden øverste blad er på vej, se billedet til 
venstre. Billedet til højre er taget i dag den 15. maj, og her ses at fanebladet er på vej og halvdelen 
af anden øverste blad er beskyttet.  

Her vil jeg satse på næste beskyttelse når fanebladet er helt fremme! 

  

 

 

Afhent en spraydåse.  

Vi har tilbudt i en særskilt mail, at I kan afhente en rød maler spray på dåse 
i den nærmeste HK afdeling.  

Ved at læse den medsendte opskrift, kan den eventuelt anvendes til at 
bestemme et måske mere korrekt tidspunkt for svampebekæmpelse! 
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Propulse er netop blevet godkendt.  

1 ltr. svarer til 0,5 ltr. Proline + et nyt SDHI 
middel fluopyram.  

Der anvendes 0,5 ltr. pr. ha i enten T2 eller 
T3. Propulse er et middel rettet mod 
septoria i hvede, med en rigtig god 
sideeffekt på DTR, god effekt på meldug 
og moderate rustangreb.  

I meget rustmodtagelige sorter anbefales 
at tilsætte til 0,1 l/ha Rubric eller 0,15 l/ha 
Comet Pro til Propulse doseringen.  

Midlet er godkendt i korn, raps og majs. 

 

 

Forslag til strategi i vinterhvede: 

Hvor der allerede er behandlet mod septoria for 5 – 10 dage siden, afventes behandling på 
fanebladet, se T2. 

Hvor der endnu ikke er behandlet og afgrøden er i st. 33-37, behandles de kommende dage – se 
T1. Kun hvis der er meldug, tages Talius med. 

• T1: 0,25 Proline Xpert + 0,1 Talius pr. ha st. 33-37. 
• T2: 0,5-0,6 Viverda + 0,5-0,6 Ultimate pr. ha i st. 39, fanebladet fuldt udviklet 
• T3: 0,5-0,6 Propulse eller 0,3 Proline Xpert + 0,3-0,4 Viverda + 0,3-0,4 Ultimate pr. ha st. 

55, akset halv gennemskredet 
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Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd:  

Vårsæd har nu 3-4 blade og det er tid for ukrutsbekæmpelse. Hvis burresnerre, pileurter eller andre 
arter fremspirer senere, kan det blive nødvendigt at lave en to-deling, hvor den anden bekæmpelse 
gøres sammen med første svampebekæmpelse. Hvis der køres med Hussar Plus OD mod græsser, 
er det vigtigt at konstate fremspiring. Bedste bekæmpelse sker når græsset har 1,5 blad. 

Der findes mange løsninger og nederst er rangeret efter pris, den billigste først: 

• Bred og billig løsning. Ved at hæve dosis af Mustang Forte kan også bekæmpes 
tidsler: 0,3 ltr. Mustang Forte + 0,03 DFF ltr. pr. ha (ikke udlæg)  

• Også i havre og hvis udlæg bruges Nuance: 0,3 ltr. Starane XL + 4 g Nuance/7 g 
Accurate pr. ha 

• Mange storkenæb og hvis udlæg bruges Nuance og ikke i havre: 0,25 ltr. Pixxaro + 7 g 
Accurate pr. ha 

• Græsser men ikke i udlæg og ikke i havre: 50 ml Hussar Plus OD + 0,05 DFF + olie   
• Græsser men kun i vårhvede: Op til 145 g Broadway + 0,5 PG26N pr. ha 
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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 
• Sprøjt ved temperatur under 15 gr. 
• Undgå udsprøjtning i direkte sollys 
• Undgå udsprøjtning på stressede planter (tørke)  
• Tilsæt ikke ureaseinhibitor (Agrotain) 

  

Vinterraps, svampebekæmpelse: 

Mange har allerede kørt den første svampebekæmpelse i rapsen. Såfremt blomstringen bliver lang, 
vil nogle overveje den anden svampebehandling 14 dage senere. 

Jeg har følgende forslag: 

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. 
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Vinterraps, skadedyr 

Der skal holde øje med skulpesnudebiller 
og skulpegalmyg ved stigende 
temperaturer, hvor hovedflyvning finder 
sted- 

Oplevede du sidste år skade af 
skulpegalmyg, så er det sandsynligt at de 
vil komme igen, og da de ikke flyver så 
langt, er der derfor størst risiko, 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. 

Kør først når skadetærskel er overskredet, 
idet midlerne kun holder få dage i marken. 

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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Ukrudtsbekæmpelse i majs: 

Heldigvis loves der lidt varmere vejr og det er godt for majsen, når den begynder sin fremspiring. 
Når ukrudtet har kimblade, skal den første ukrudtsbekæmpelse iværksættes.  

Jeg foreslår følgende strategi: 

1.ukrudtssprøjtning: ¼ VOP Harmony SX + 0,5 ltr. Starship/Callisto + spr.kl.middel pr. ha 

2.ukrudtssprøjtning: 0,4-0,5 Starship/Callisto + 50-75 g MaisTer + 0,67-1,0 ltr. MaisOil pr. ha 

3. ukrudtssprøjtning (evt.): 0,15 Starane 333 HL pr. ha 

  

  



Side 13 af 14 

 

Hvornår skal det første slæt græs 
tages og hvormange slæt ialt? 

Inden længe er tid for høst af første slæt 
græs. Der er en række fordele ved tidlig 
slæt: 

• Højere proteinindhold 
• Hurtigere genvækst 
• Større andel af hvidkløver. 

Et tidligt 1. slæt betyder i praksis, at du skal 
tage slæt, når de tidligste græsser er i 
begyndende skridning. 

Nye tal viser, at der altid er økonomi i at 
tage 5 slæt, uanset hvilken græsblanding 
og foderplan du har. Ved slæt hver 4.-5. 
uge får du: 

• Et øget indhold og udbytte af 
protein 

• En højere samlet fordøjelighed 

En højere selvforsyning 

 

 

 

 

  

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

  

 

 


