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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 26 

 

Det er ferietid mange steder, og der er da heller ikke meget at 
komme i marken.  

Hold stadig øje med lus i vinterhvede, triticale og vårsæd.  

Det er nu slut med svampebekæmpelse på nær i de allerseneste 
vårsædsmarker, som skal holdes bekæmpet indtil fuld 
blomstring (st. 45).  

Hold også øje med hvedegalmyg i vårhvede, disse flyver lige nu.  

Husk mikronæringsstoffer til majsen og husk at få bestilt 
vinterraps udsæd og Glyfonova, lige pludselig er det tid for 
såning ☺☺☺☺ 

 
 

• VINTERHVEDE, TRITICALE, og VÅRSÆD: 
•••• Lus: Skadetærskel 40 pct. angrebne strå uden samtidig svampe 

bekæmpelse og 25 pct. angrebne strå ved samtidig svampe 

bekæmpelse. Her kan behandles med: 

 

0,2 Karate, 0,1 Kaiso Sorbie eller 0,1 Mavrik pr. ha. 
Husk kun 1 gang Kaiso Sorbie pr. vækstsæson.  

 
 

• VÅRHVEDE HVEDEGALMYG: Hold stadig øje med hvedegalmyg. Der er 

fanget en del i galmygfælder. Ved behandling anvendes: 

0,1-0,15 Mavrik eller  0,15-0,2 Karate  
 



 

 Side 2 af 4 

 

 

• MAJS:  
•••• Mikronæring:  Der er rigtig god gang i majsen, som har glæde 

af at være kommet så godt fra start. Det er nu slut med 

ukrudtsbekæmpelse, det kan dog stadig være aktuelt med 

tilførsel af mikronæringsstoffer, især mangan og bor er 

aktuelt. Der tilføres: 

 
2 l Profi Mangannitrat 235 samt 2 l Profi Bor 150 pr. ha 
 

•••• Svampe: I marker med pløjefri dyrkning og med forfrugt majs 

anbefales det at lave en svampebekæmpelse mod majsøjeplet 

og majsbladplet. Også i pløjede marker med forfrugt majs kan 

angreb være så høje, at der er behov for bekæmpelse. Der 

behandles med: 

 

0,75 l Opera pr. ha indtil st. 65 fuld blomstring. Evt. laves en 
splitbehandling med 0,5 l Opera pr. ha ved meget tidlige angreb og 
som efterfølges af samme dosering 2-3 uger efter.  Husk at anvende 
en meget høj vandmængde på 200-250 l pr. ha. 
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• GLYFONOVA OG NOVA BALANCE: Sørg for at være forsynet med 

Glyfonova og Nova Balance, lige pludselig er det til for nedvisning af 

afgrøderne. 

Nedvisning af korn: 500 g aktivt stof pr. ha 
Nedvisning af raps: 1000 g aktivt stof pr. ha 
Kvik før høst: 1000 g aktivt stof pr. ha 
Rodukrudt før høst: Max. 1080 g aktivt stof pr. ha (ville nok være 
mere effektivt med lidt højere dosis) 
Kvik og rodukrudt efter høst: 1000 – 1400 g aktivt stof pr. ha (max. 
1440 g aktivt stof pr. ha) 
 
Nova balance dosis: 0,5 – 2 dl pr. 100 l vand alt efter vandets 
hårdhed (se figur nederst) 
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• MarkNyt holder sommerferie og er tilbage igen i uge 30, hvor der 
vil være aktuelt om efterafgrøder til den kommende sæson! 

 
 
 
 
 

• Læs mere i Planteværnsbrochuren her Plantebeskyttelse 2016 
• Se her: HK Vintersæd 2016 

• Se HK rapssorter – Se Hornsyld Købmandsgaard Rapssorter 2016 her 

• Efterafgrøder - http://www.hk-hornsyld.dk/2016_Efterafgroeder 

 
 
 
 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 

 

 

 

 

 

 


