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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 

 

Så er der endelig fuld gang i høsten ☺☺☺☺  

Heldigvis hører vi nu også om gode udbytter, især vårbyggen overrasker mange 

steder positivt.  

Der er stadig udsigt til mange snegle i afgrøderne i efteråret, den mest effektive 

bekæmpelse er stubharvning forud for såning, så benyt tørvejret indimellem høst 

til denne opgave.  

Såning af vinterraps efter hvede eller vårbyg, er nært forestående og af høj 

prioritet. Igen i år må vi konstatere at den største sikkerhed for tidlig såning er 

efter vinterbyg. Selv hvor der er sået for over en uge siden, kniber det endnu med 

fremspiring på grund af en koldere jord end normalt.  

Vi har dog en ny hurtigvoksende hybrid vinterraps, Inventer i tilbud.  

Denne egner sig til sen såning, se nærmere i tekst nedenunder.  

 

God høst derude ☺☺☺☺ 
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• Frist for såning af efterafgrøder er udsat fra den 20. til den 30. august 

2016. Dette gælder for såning af blanding af korsblomstrede afgrøder, 
alm. rug, stauderug, honningurt og vårbyg. Fristen for nedpløjning af 
de pligtige efterafgrøder er udsat til 30. oktober og dette gælder 
UANSET såtidspunkt. 
Frist for nedpløjning af MFO-efterafgrøder er udsat til 6. november. 
Husk at de pligtige efterafgrøder skal indberettes i Tast Selv inden den 
12. september.  
Vi har stadig både vårbyg og de andre nævnte arter på lager! 
 

• Folicur EW 250 er godkendt med en anden formulering end den 
tidligere kendte Folicur EC 250. Godkendelsen gælder i hvede, byg, rug, 
havre, triticale, frøgræs og raps.  
Normaldosering er 0,5 ltr./ha og der må i korn og frøgræs max. 
anvendes 1,0 ltr./ha pr. sæson fordelt på 2 behandlinger.  
I raps må der max. anvendes 0,7 ltr./ha pr. sæson, hvis der behandles 
både efterår og forår og max. 1,0 ltr./ha, hvis der kun behandles forår. 
  

• Buctril EC 225 er godkendt til bekæmpelse af ukrudt i alle arter af 
vårsæd og vintersæd. Buctril EC 225 indeholder 225 g/ltr. bromoxynil 
og bliver afløseren for Oxitril/Briotril/Duotril.  
Der må anvendes en max. dosis på 0,7 ltr. pr. ha samt max. 1 
behandling pr. år senest i afgrødens stadium 31. 

 

• SNEGLE BEKÆMPELSE: Jeg forudser en del snegle i efterårs afgrøderne. 
Det er vigtigt at gøre sig klart, i hvilke marker der er snegle og derefter 
lægge en plan for bekæmpelse. 

•••• Forebyg: Er der tidligere erfaring med snegle og er der meget 
ukrudt i marken, nedvisnes dette før høst. Herefter stubharves 
med 7-10 dages mellemrum, dette er den mest effektive 
metode. 

•••• Tjek marken: Efter høst lægges en plastik sæk med lidt 
knækkede kornkerner under og efter nogle få dage, vil man få 
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et indtryk af, om der findes snegle. Også tidligere års erfaring 
bør drages ind. 

•••• Ved såning af ny afgrøde: Såbedet må ikke være knoldet og 
det er en fordel at anvende en hurtigt voksende sort samt at 
så til den tidlige side, evt. med nedsat plantetal. Ved sen 
såning ultimo august for raps og ultimo september for korn, er 
det MEGET vigtigt at det er en hurtigt voksende sort der sås. Er 
såbedet meget leret, kan der laves en let tromling på tør jord. 
Sådybden i korn skal være 4-5 cm, idet snegle også kan angribe 
kernen. STRAKS EFTER SÅNING, er det vigtigt at lave en 
bekæmpelse med sneglemiddel og er det en fugtig periode, 
kan der med fordel køres to gange inden afgrøden spirer frem! 
 
4-5 kg Sluxx HP pr. ha 

 
• ETABLERING AF RAPS: En raps afgrøde skal PLANLÆGGES og etableres 

så tidligt som muligt, især hvis det er pløjefri dyrkning, hvor jorden er 
koldere.  

•••• Vil du prøve en ny hurtigvoksende hybrid raps? Så har vi 
sorten ”Inventer” i tilbud. Den har fht. 107 i landsforsøg 2016 
og fht. 103 i 2015. Sorten kendetegner sig ved at have et 
meget højt olieindhold (femte bedst) og ved at være moderat i 
højde. Den vil være egnet til den lidt sene såning efter enten 
vårbyg eller vinterhvede. Sorten er Thiram bejdset. HURTIG 
TILBAGEMELDING! 
 

•••• Pas på ukrudtsmidler brugt i forrige afgrøde: Vær 
opmærksom på at følgende midler anvendt i forfrugten kræver 
en pløjning eller minimum en dyb harvning før etablering af 
raps. Jo mere tør forår og sommer har været, jo grundigere 
jordbearbejdning kræves.  
DFF/Sempra: Pløjning anbefales. 
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Hussar/Hussar Plus OD/Cossack OD: Der anbefales en grundig 
harvning efter normal sommer, pløjning efter en tør sommer. 
Ally SX/Accurate: Hvis der er anvendt mere en 20 g pr. ha, kan 
der ikke sås raps inden for 6 måneder fra behandling. 
Monitor: Der anbefales en grundig og dyb jordbearbejdning, 
flere eksempler på hæmning af rapsen ved for overfladisk 
jordbehandling. 

 
 Vinterraps hæmmet af Monitor behandling i foråret 

 

•••• Plantetallet tilpasses såtidspunkt. Ved såning primo august, 

skal der ikke  sås mere end max. 30-35 planter pr. m2. Anvend 

nedenstående omregning til udsædsmængde pr. ha: 

Plantetal/m2 X Frøvægt i g : Markspiring 90-95 pct. 

 

•••• Snegle: Der er MANGE snegle i vores haver og det er der også i 

markerne. Det er VIGTIGT at få givet sneglegift STRAKS EFTER 

SÅNING med: 

 

4-5 kg Sluxx HP pr. ha 
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•••• Gødning: 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 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.  

 

•••• For at rapsen kan få den bedste start, skal den beskyttes mod 

ukrudt STRAKS EFTER SÅNING.  

Til bekæmpelse af fuglegræs, hyrdetaske, enårig rapgræs, 

tvetand og til dels ærenpris, anvendes Reactor og for knap 150 

kr. mere pr. ha forstærkes effekten på ærenpris, tvetand, 

enårig rapgræs og ikke mindst hvis der er valmuer, ved at 

tilsætte Stomp CS pr. ha.  

Husk at passe på overlapninger og kør med en lidt lavere dosis 

af Reactor på lettere jord.  

 

0,2-0,25 Reactor pr. ha eller 

0,15-0,2 Reactor + 0,44 Stomp CS pr. ha 

 

 

 

•••• Ny dispensation for anvendelse af Kerb: Miljøstyrelsen har 
igen givet dispensation for anvendelse af Kerb 400 SC i 
perioderne fra 1. oktober 2016 til 15. december 2016 og igen 
fra 15. januar 2017 til 1. marts 2017 (Bemærk en lille 
forskydning i forhold til tidligere år). Kerberklæring som pdf  
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•••• Pas på rapsjordlopperne: Selvom det meste rapsudsæd er 
bejdset med Cruiser Raps, så holder den ikke længe, og der 
skal derfor holdes øje med gnav på de små planter allerede fra 
begyndende fremspring. Der forventes i år en del 
rapsjordlopper og sidste år så vi også en del skulpesnudebiller, 
som tilsyneladende havde samme skadevirkning som lopper.  
Findes gnav som på billedet herunder, behandles med:  

 

0,15 Karate 2,5 WG eller 0,075 kg Kaiso Sorbie pr. ha 

 
 

 

 

• KALKNING: Har du friske jordprøver at kalke efter, ja så er tidspunktet 
lige efter høst af afgrøderne optimalt for tilførsel af kalk. Husk at flere 
sygdomme kan skyldes for lave reaktionstal, eksempelvis kalkmangel, 
kålbrok i raps og rodbrand i roer. Ligeledes kan jordstrukturen 
forbedres væsentligt på lerjord ved tilførsel af kalk. Vi tilbyder 
jordbrugskalk fra Kongerslev Kalk A/S. Kalken leveres tippet eller 
spredt på marken efter eget ønske. 
 

Hornsyld Købmandsgaard A/S forhandler jordbrugskalk samt Mg kalk  
( 2,5% og 5,0% Mg ) 
 
Enten spredt eller tippet på marken. 
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Kontakt Thomas Fynbo for priser: 

 

 

 
 
 

• Læs mere i Planteværnsbrochuren her Plantebeskyttelse 2016 

• Planteværn efterår 2016: Planteværn_efterår_2016.pdf 

• Link til Kerb erklæring – Kerberklæring som pdf 

• Efterafgrøder – Efterafgrøder 2016.pdf 

 

 

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

 
 
 

 


