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• Oxitril i efterårets ukrudtsstrategi: Sidste udkald for køb af Oxitril er 28. august 2015! 

Oxitril er stadig en effektiv resistensbryder både i efterårets ukrudtsstrategi men også i foråret er 

Oxitril især effektiv i vårsæd. Ved at tilsætte 0,15 Oxitril til Boxer og DFF i efteråret, undgås at især 

kamille, kornblomst, valmue og spildraps ikke bliver for stort og derved sværere at få bekæmpet i 

foråret. I en to-delt ukrudtsstrategi tages Oxitril med i den sene behandling. Bayer har en 

efterfølger i udvikling, men registrering forventes først til sæson 2017. 

 

• Majs: Har du ekstra kvælstof til rådighed, kan det stadig være en god ide at tilføre majsen lidt, da 

risikoen for udvaskning er stor i år og majsen er svagere. Giv evt. også ekstra tilskud af 

mikronæringsstoffer for at styrke majsen. Vi forhandler Yara Zeatrel, som indeholder fosfor, kalium, 

magnesium og zink. Der bør også holdes øje med bladsvampene majsbladplet og majsøjeplet, da 

disse også vil hæmme majsen, når de i forvejen er svage. Der behandles omkring blomstring, især i 

marker med forfrugt majs. Dosis er 0,75 l Opera pr. ha. 

 

• Nedvisning af korn før høst:  Nedvisning af korn før høst kan sagtens foretages 2-3 uger før 

forventet høst, det vil sige fra weekenden og næste uge. Det kan være aktuelt, hvis der er en del 

grønskud i kornet eller det ønskes at bryde ”den grønne bro”, som virkelig kan begrænse angreb af 

snegle. Ønskes samtidig bekæmpelse af kvik og rodukrudt hæves dosis fra omkring de 500 g aktivt 

stof til hhv. 1000 g aktivt stof når der bekæmpes kvik og 1080 g aktivt stof (som er det max. tilladte 

i de fleste midler) når der skal bekæmpes rodukrudt. Sørg for lille vandmængde, store dråber og 

tørre planter! Husk at tilsætte 1-2 l Nova Balance pr. 1000 l vand, alt efter vandets hårdhed. Nova 

balance er specielt udviklet til Glyfonova. 

 

• Nedvisning af raps før høst:  Det er nu tid for nedvisning og skårlægning i raps. Frøene er ved at 

tage farve over hele planten. Også nedvisning af raps før høst har den fordel, at høsten bliver 

nemmere og der fås en renere mark til næste afgrøde. Flere er dog begyndt at begrænse 

nedvisning til forageren, som oftest også er den mest ukrudtsbefængte. Dosis til nedvisning er 1000 

g aktivt stof pr. ha (evt. højere ved meget ukrudt.). Ønskes en forstærkning mod dryssespild, kan 

1,0 l Aventrol pr. ha tilsættes Glyfonova. Anvend stor vandmængde for at trænge helt ned i 

afgrøden, gerne 200 l vand pr. ha, store dråber og behandl på tørre planter.  

 

• Etablering af raps: Så snart vinterbyg er høstet og halmen fjernet, er det tid at tænke på etablering 

af raps. Det gør ikke noget at raps etableres tidligt, især ikke når det sker uden pløjning. Vær også 

opmærksom at visse midler anvendt i forfrugten kræver pløjning. Det er nu sidste chance for 

at bestille raps frø bejdset med CruiserRaps. Der er i år givet dispensation til denne 

bejdse, således at frøet er beskyttet helt fra fremspiringsfasen mod raps jordlopper. Der forventes i 

år en stor forekomst af raps jordlopper, så hold øje fra rapsens fremspiring. Plantetallet tilpasses 

såtidspunkt. Ved såning primo august skal der sås mere end 30 og max. 35 planter pr. m2. Husk at 

tilføre rapsen gødning samtidig med såning. Raps optager en del næringsstoffer i efteråret,  op til 

100 kg kvælstof og 100 kg kalium. Samtidig mangler efterhånden en del jorde fosfor, så det er en 

rigtig god ide er at tilføre en NPK gødning eksempelvis YaraMila Raps NPKS 17-5-10-4 med 



magnesium og bor. Mængden bør, selvfølgelig afhængig af kvælstof indhold i jorden, ligge på 

omkring 30-40 kg N pr. ha. Få dage efter såning, bekæmpes fuglegræs, hyrdetaske, enårig rapgræs, 

valmue, tvetand og til dels ærenpris med 0,15-0,2 Reactor + 0,44  Stomp CS pr. ha.  

 

 

Tjek hjemmesiden for vores aktuelle planteværnsløsninger her:  Plantebeskyttelse_2015  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 


