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Aktuelt MarkNyt  

v/Hanne Schønning 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 

 

 

Aktuelt MarkNYT fra  

Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 
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En fantastisk god vækstsæson 

Ja det vil jeg faktisk driste mig til at sige. Det er generelt nogle rigtig gode og flotte marker der 
står derude. De letteste jorde fik regnen lige i sidste øjeblik og lerjorden var da også ved at 
trænge til lidt vand. Nu ønsker vi masser af sommer og sol til kernefyldningen og sommerferien! 

Vi er dog ikke i mål endnu, og nu er det vigtigt, at få de sidste svampebehandlinger i korn kørt 
ud. Der skal samtidig holdes øje med lus og kornbladbillens larve. Kun i de seneste 
hvedemarker og i vårhvede skal der stadig holdes øje med hvedegalmyg. 

Det nye middel Belkar er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps. Det mest 
revolutionerende ved dette middel, synes jeg, er en bekæmpelse af kamiller allerede fra 
efteråret. 

I majsen køres 2. ukrudtssprøjtning i denne tid. Vær opmærksom på at få behandlet mod 
svampesygdomme i rette tid. 

2. slæt græs er ved at være her, ca. 4 uger efter 1. slæt. 

Husk at få rengjort kornlagrene. Det kan passende være inden sommerferien, så der er klar til 
ny høst i juli/august. 

Husk også at få reserveret såsæd, både vintersæd og vinterraps. Tiden op til sommerferien er 
også tid for planlægning. Se henvisning til vores pjecer i slutningen af dette nyhedsbrev. Vi gør 
meget ud af at fortælle om sorternes egenskaber, da jeg mener det i høj grad er det I skal vælge 
sort ud fra. Hav sorter med forskellige egenskaber, eventuelt både vækstmæssigt men også 
forskellighed i tidlighed i høst har betydning. Husk at tage de nye sorter ind, eventuel sammen 
med en lidt mere kendt sort. De nyeste sorter har som ofte en bedre sygdomsresistens og vi må 
samtidig ikke glemme det store arbejde der bliver gjort forædlingsmæssigt! 

Aktuelt MarkNYT holder sommerferie de næste 4 uger. Vi kan dog træffes på telefon det meste 
af tiden. 

• Svampebekæmpelse i vintersæd 
• Hvedegalmyg 
• Svampe i vårsæd 
• Kornbladbillens larve, samt lus 
• Belkar godkendt til vinterraps 
• Majs ukrudtsbekæmpelse 
• Majs svampebekæmpelse 
• Andet græsslæt 
• Rengøring af kornlagre 
• Aktuelt MarkNYT holder sommerferie 

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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Svampebekæmpelse i vintersæd: 

Vinterrug og vinterbyg bør de fleste steder være færdigbehandlet. Kun angreb af rust og 
ramularia kan retfærdiggøre en behandling. 

Vinterrug: 

Ved kraftige angreb af rust:  

0,35 Rubric eller 0,45 Orius pr. ha.  

Vinterbyg: 

Nogle oplever at der er kommet kraftige Ramularia angreb i vinterbyggen. Oplever du at 
fanebladet nærmest er helt visnet, kan det være en god ide at beskytte akset med et effektivt 
middel. Lige nu fylder vinterbyg nemlig kernerne og det kræver fotosyntese, som sker fra både 
blade og aks/stakke. 

0,4 Propulse pr. ha 

Vinterhvede: 

De fleste har ikke fået behandlet hveden inden det sidste regnvejr, og derfor er det med at 
komme afsted snarest muligt. Brug midler med SDHI, det vil sige Viverda eller Propulse, da 
disse midler er meget mere effektive til at slå et angreb ned. 

Forslag til strategi i sidste behandling af vinterhvede: 

0,6 Propulse eller 0,6 Viverda pr. ha. Tilsæt 0,15-0,2 Rubric i de rustangrebne sorter. 
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Farvning af hvedeplanter 

  

 

 

 

 

 

  

Det første billede er taget 5. maj, hvor anden øverste blad er på vej. Den 6. maj er der behandlet 
i marken.  

Næste billede er taget den 19. maj, og her ses at fanebladet er næsten udfoldet og del af 2. 
øverste blad og fanebladet er ubeskyttet. Marken er efterfølgende behandlet den 21. maj, hvor 
fanebladet var helt udfoldet og derfor fuld beskyttet i ca. 12 dage.  

Det sidste billede er taget den 31. maj hvor akset er halvt gennem skredet. Afgrøden er 
efterfølgende behandlet den 3. juni. 

Der ses nu lettere angreb på 2. øverste blad, som altså blev halvt behandlet den 6. maj, det vil 
sige bladet er smittet INDEN den første behandling, idet angreb sidder på den yderste halvdel. 
Den sidste behandling 3. juni beskytter planten indtil den kommende weekend. Kun et 
efterfølgende regnvejr over en længere periode, kan retfærdiggøre en ekstra 
svampebehandling! 

  

 

 

Hvedegalmyg i vinter- og vårhvede: 

I de seneste marker af hvede samt i vårhvede skal der 
holdes øje med den orange-gule hvedegalmyg.  

Rundt i landet er opstillet ferromon fælder, som kan følges 
via varsling. Det er kun få steder der er registreret over 
skadetærsklen. Hvedegalmyg optræder hyppigst i flerårs 
hvedemarker. Det er i stille ”grill-vejr” samt fugt i bunden af 
afgrøden, der er gunstigt for hvedegalmyggen. 

Behandling med: 0,25 Karate eller 0,15 Mavrik pr. ha 
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Vårsæd: 

Vårsæd nærmer sig skridning og dermed sidste svampebehandling i vårbyg. Vær obs på også 
at få behandlet en gang i havre, idet denne gerne skal holde længe endnu. I vårhvede holdes 
øje med gulrust og septoria og her skal der som regel 2 behandlinger til. 

Vårbyg 

Der behandles med:  

0,3-0,35 Rubric + 0,2 Comet Pro pr. ha.  

Tilsæt 0,15-0,2 Cerone pr. ha til styrkelse af strå og aks 

  

 

 

 

 

 

Kornbladbillens larve samt lus: 

Når varmen kommer, er der samtidig risiko for angreb.  

Tærsklen for kornbladbiller er 0,5-1,0 larve pr. strå, og for lus 40 pct. og der behandles med: 

Kornbladbiller: 0,15-0,2 Karate eller 0,075-0,1 Kaiso Sorbie pr. ha. 

Lus: Udover de ovenfor nævnte midler kan til lus anvendes 0,1 Mavrik pr. ha 
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Belkar godkendt til vinterraps 

Ukrudtsmidlet Belkar er godkendt til vinterraps. Belkar indeholder aktivstofferne Picloram, som 
kendes fra Galera og halauxifen-methyl, som kendes fra Zypar og Pixxaro.  

Midlet kan bruges i efteråret ved en enkelt- eller splitbehandling i doser op til 0,5 liter pr. ha, 
afhængig af afgrødens udviklingstrin.  

Der er især effekt på kornblomst, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lægejordrøg, kornvalmue, 
burresnerrre, storkenæb, rød tvetand, kamille, pengeurt m.fl. 
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Majs ukrudtsbekæmpelse 

Majs er glad for det varme vejr, og er der også godt i gang med væksten. Det er ved at være tid 
for anden ukrudtssprøjtning, når nyt ukrudt har fået de første løvblade. 

Jeg foreslår følgende strategi: 

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, men IKKE hvis majsen har over 6 blade 

  

Majs svampebekæmpelse 

Svampesygdomme i majs bekæmpes indtil sprøjtefristen i st. 65, hvis over 35 pct. af planterne 
har angreb på bladet, der støtter kolben. I risiko marker som er pløjefri dyrkning og samtidig 
majs som forfrugt anbefales en generel bekæmpelse, da risiko for angreb er høj. 

Det er typisk majsøjeplet og majsbladplet som angriber. Majsøjeplet trives ved kølige 
temperaturer ca. 14-17 gr. samt fugtige forhold og majsbladpet trives ved højere temperaturer 
på 20-26 gr. samt bladfugt. 

Der behandles typisk ultimo juli til medio august med: 



Side 8 af 10 

 

0,75 – 1,0 Opera pr. ha. Ældre forsøg har vist god effekt og højt nettomerudbytte ved 
splitbehandlingmed 2 x 0,75 Opera pr. ha 

  

 

 

 

 

 

 

  

Andet græsslæt 

Det er nu der skal tages 2. slæt, her ca. 4 
uger efter 1. slæt. Pas på at få det revet 
sammen inden det bliver for tørt, da det vil 
tørre meget hurtigt her i den kommende 
varme tid.  

Giv ca. 80 kg kvælstof pr. ha og evt. ca. 30 kg 
kalium pr. ha til næste slæt.  

 

 

 

 

 

 

Rengøring af kornlagre 

Brug tiden inden sommerferien til at få rengjort 
kornlagrene, så der er klar til høst, måske 
allerede i juli.  

Der anvendes: 

60 ml K-Obiol EC 25 pr. 100 m2 overflade 
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Aktuelt MarkNYT holder sommerferie 

Vi kan dog træffes pr. telefon 

Uge 25: Poul Møller 

Uge 26: Hanne Schønning 

Uge 27: Poul Møller 

Uge 28: Hanne Schønning 

 

 

 

 

 

  

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 

  

 

 

Læs mere i HK 
Vintersæds 
sortimens brochuren 
her  

HK Vintersæds 
sortiment 2017 

 

 

 

Læs mere i HK Vinterraps 
sortimens brochuren her  

Plantebeskyttelse 2017 

 

  

 
 
 

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

  

 


