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Vi har haft nogle gode høstdage! 

Der er kommet gang i høsten. Flere har kørt inden vandprocenten var helt nede, men det er 
klogt tror jeg. Vi skal udnytte enhver høst mulighed med den vejrudsigt vi stadig har. Få dages 
tørvejr efterfulgt af regn. Heldigvis er afgrøderne ved at være modne og tørrer derfor hurtigere 
op. 

Vi hører generelt om gode udbytter i vinterraps. Ihvertfald i forhold til sidste år, hvor mange var 
rigtig skuffede, og jeg hører om udbytter flere steder omkring 5 t pr. ha og det må siges at være 
noget bedre end gennemsnittet. Nogle venter stadig på, at de sidste skulper og nederste del af 
stænglen skal blive klar. 

Vinterhvede og vårbyg er i gang. De tidligste sorter er modne og er derfor høstet med pæne 
vandprocenter. De senere sorter er simpelthen ikke modne endnu og det har da frustreret nogle, 
at det god høstvejr ikke helt kunne udnyttes. Fælles for både vinterhvede og vårbyg er generelt 
gode udbytter og en fantastisk god kvalitet! 

Efterafgrøder skal etableres snarest muligt. Flere venter på at få høstet afgrøderne inden 
etablering, og mange håber på en dispensation for fristen den 20. august. Dispensation eller ej, 
så er det fakta, at en for sent etableret efterafgrøde ikke har den store effekt på kvælstofoptag 
og alene bliver gjort for at tilfredsstille nogle regler. Det er ærgeligt og defor opfordrer jeg til, at 
planlægning af efterafgrøder, sikrer en tidlig etablering inden den 10. august eller at der 
anvendes en af de øvrige muligheder for opfyldelse af reglerne! 

Vinterraps er i fuld gang med at blive etableret. Igen scorer en liniesort, nemlig Butterfly, højest i 
Landsforsøgene. Vi kan tilbyde denne sort til en yderst god pris! Sidste udkald for såning af en 
liniesort er dog omkring weekenden for de lidt koldere lokaliteter og i næste uge for de lidt 
varmere lokaliteter. Det er vigtigt med en god etablering samt gødskning og ukrudtsbekæmpelse 
af vinterraps, for at afgrøden får den bedste start. Nedfældet eller forsuret slangeudlagt gylle vil 
raps udnytte godt, men vær alligevel klar med lidt startgødning i form af handelsgødning. 

Mange oplevede i den forgangne sæson angreb af kålbrok, som især skyldes et for trængt 
sædskifte, men som også forværres af alt for tidlig såning, varmt efterår, dårlig kalktilstand samt 
våde områder i marken. Vi kan i år tilbyde den nye kålbrokresistente sort SY Alibaba. 

Vær RIGTIG MEGET opmærksom på snegle. Det vrimler med dem overalt. Få registreret hvor 
de er og få sat ind med både jordbehandling lige efter høst og med sneglegift straks efter såning! 

Tiden lige efter høst er perfekt til udbringning af kalk. Vi tilbyder både Jordbrugskalk og 
Magnesiumkalk til enten udspredning eller tippet på mark! 

• Efterafgrøder 
• Vinterraps 
• Agersnegle i fremmarch 
• Kalk dine marker lige efter høst 

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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Gode råd om efterafgrøder: 

• Gør dig klart hvad du vil bruge en efterafgrøde til. Skal det udelukkende være for at 
opfylde de lovmæssige krav til N-kvote eller ønsker du at forbedre jordens struktur og 
humusindhold. 

• Har du et trængt raps sædskifte, anbefales det, at der slet ikke etableres korsblomstrede 
afgrøder. Hvis olieræddike ønskes brugt, skal der være 5 år imellem rapsen. 

• En efterafgrøde skal etableres så tidligt som muligt for at den kan blive så kraftig og 
opsamle så meget kvælstof som muligt. På billedet ovenfor er olieræddike sået lige efter 
høst af vinterbyg i 2015. Her opsamles ca. 50 kg N pr. ha til næste afgrøde. 

• Sørg for at efterafgrøden er veletableret, det vil sige den skal sås som enhver anden 
afgrøde, dels for at få et acceptabelt plantedække og dels for stor virkning. 

• Kvælstofsamlende efterafgrøder, placeres hvor der er N i jorden. 
• På lerjord nedmuldes efterafgrøder sent efterår. 
• På sandjord nedmuldes efterafgrøder tidligt forår. 
• En sikker og vejr-uafhængig efterafgrøde er græs udlagt i vårsædeller majs i foråret. 
• Til pligtige efterafgrøder kan anvendes arter i renbestand, f.eks.: 

10-12 kg olieræddike pr. ha 

18-20 kg Structurator pr. ha 

8-10 kg gul sennep pr. ha 

6-7 kg honningurt pr. ha 

150 kg vårbyg pr. ha 
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•  Til MFO kan anvendes en blanding af flere forskellige arter, f.eks.: 

50 kg vårbyg + 7 kg olieræddike 

50 kg vårbyg + 5 kg gul sennep 

60 kg vårbyg + 3 kg honningurt 

25 kg vårbyg + 25 kg vinterrug 

9 kg olieræddike + 4 kg gul sennep 

7 kg olieræddike + 4 kg honningurt 

6 kg gul sennep + 4 honningurt 

  

 

  

Vinterraps: 

Vinterraps har i den forgange sæson været udfordret på kålbrok rigtig mange steder. Vi har ikke 
tidligere set så mange angreb, som især skyldes et for trængt sædskifte. Der er flere sorter på 
markedet og vi kan i år tilbyde den nye sort SY Alibaba. Det er dog vigtigt kun at etablere kålbrok 
resistente sorter, hvor der ER konstateret kålbrok smitte og ikke blot at så disse sorter for ”at 
være på den sikre side”. Dette vil resultere i at sorterne hurtigere mister deres resistens.  

Se forskel på en kålbrokresistent sort og en ikke kålbrokresistent sort på nedenstående billede. 
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Pas på rapsjordlopperne:  

Miljøstyrelsen har givet dispensation til 
bejdsning af raps med Cruiser RAPS eller 
Modesto, som begge har effekt på 
rapsjordlopper indtil rapsen har 2-3 løvblade.  

Det er dog en god ide at holde øje med 
rapsjordloppe gnav helt fra rapsens 
fremspiring, da angreb kan være voldsomme.  

Der forventes igen i år en del rapsjordlopper 
og tidligere har vi også set en del 
skulpesnudebiller, som tilsyneladende har 
samme skadevirkning som lopper. Findes 
gnav som på billedet herover, behandles med: 

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

  

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. 

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. 

Hussar/Hussar Plus OD/Cossack OD: Der anbefales en grundig harvning efter normal 
sommer, pløjning efter en tør sommer. 
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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 (se billede nedenfor). 

  

 

  

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 jordtyper 
fosfor, så det er en rigtig god ide at tilføre en NPK gødning.  

Vil man køre med en ren N-gødning, kan jeg her anbefale svovlsur ammoniak til placering. 
Denne gødning er forsurende og vil gøre at andre næringsstoffer nemmere hentes op til planten.  

Mængden af kvælstof bør selvfølgelig være afhængig af kvælstof indhold i jorden, men skal nok 
ligge på omkring 30-40 kg N pr. ha. 

Ukrudtsbekæmpelse med nyt middel?  

For at give rapsen den bedste start, skal den beskyttes mod ukrudt.  

Et nyt ukrudtsmiddel, Belkar er blevet godkendt til vinterraps (DOG IKKE I QUARTZ).  

Midlet er en revolution på den måde, at der nu kan bekæmpes storke- hejrenæb samt kamiller 
om efteråret og samtidig har midlet en god effekt på hyrdetaske, kornblomst, tvetand, 
kornvalmue og burresnerre. Effekten mod ærenpris og stedmoder er svag og mod fuglegræs 
anvendes en høj dosis. Forsøg har vist en god effekt af en splitbehandling med 0,25 ltr. pr. ha 
når ukrudt er spiret frem, og så kan der efter nyfremspiring af ukrudt tages stilling til en eventuel 
ny behandling.  

Behandling med 0,25 ltr. Reactor pr. ha er stadig aktuel hvor man normalt har en god virkning. 
Herefter kan der følges op med 0,25-0,35 ltr. Belkar pr. ha. alt efter nyfremspiring i marken. 
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En efterfølgende behandling med Kerb kan bekæmpe det græsukrudt der må komme.  

Belkar har ingen effekt på spildkorn eller græsser og må kun blandes med skadedyrsmidler, ikke 
med andre ukrudtsmidler eller svampe- og vækstreguleringsmidler.  

Der skal desuden være 7 dage mellem behandlinger med de midler der ikke kan blandes!  

Der skal ikke bruges noget additiv sammen med Belkar! 
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Ukrudtsstrategi: 

Lige efter såning mod enårig græs og fuglegræs:  

0,25 Reactor 360 CS pr. ha 

 

Opfølgning raps 2-3 blade mod kamiller, storkenæb og valmuer:  

0,25 Belkar pr. ha 

(ikke i sorten Quartz) 

eller 

 

Raps 2-3 blade mod kamiller, storkenæb, valmuer:  

0,25-0,35 Belkar pr. ha 

(ikke i sorten Quartz) 
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Opfølgning 14 dage senere hvis meget stor bestand af ukrudt:  

0,25 Belkar pr. ha 

(ikke i sorten Quartz) 

 

Hvis meget spildkorn:  

0,2-0,4 Agil + sprede klæbemiddel pr. ha 

 

Vinter mod græsser og spildkorn:  

1,0-1,25 ltr. Kerb pr. ha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agersnegle i fremmarch: 

Flere oplever agersnegle som et stigende problem. Det er nødvendigt med en strategi, hvor 
både jordbehandling og kemi tænkes ind. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, i hvilke marker 
der er snegle i, og derefter lægge en plan. 

Forebyg: Er der tidligere erfaring med snegleproblemer, 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 plastiksæk med lidt knækkede kornkerner under, og efter 
nogle få dage, vil man få et indtryk af, om der findes snegle. Også tidligere års erfaring bør 
drages ind i konklusionen. 

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 af perioden, 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 knoldet, kan der med fordel laves en let 
tromling på tør jord. Så dybden i korn skal være 4-5 cm, idet snegle også kan angribe kernen. 
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STRAKS EFTER SÅNING, er det vigtigt at udøve bekæmpelse med sneglemiddel, og er det en 
fugtig periode, kan der med fordel køres to gange, inden afgrøden spirer frem! 

Vi har fået et nyt produkt på hylden, nemlig Ferrex. Dette middel har nogle fordele fremfor  Sluxx 
HP, nemlig: 

• Bedre regnfasthed 

• Større lokke-effekt  

• Bedre ”ædbarhed” (sneglene kan lide at spise granulatet) 

• Mindre støvdannelse (mindre andel produkt mistes som støv) 

• Bedre spredbarhed (bedre fordeling) 

  

3-4 kg Ferrex pr. ha 

eller hvis lager stadig haves 

4-5 kg Sluxx HP pr. ha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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Hornsyld Købmandsgaard A/S 
forhandler jordbrugskalk samt 

Mg kalk (2,5% og 5,0% Mg) 

Som du ønsker, enten spredt 
eller tippet på marken. 

Kontakt Thomas Fynbo for priser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 yderligere 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  

 

HK Vinterraps 
sortiment 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

  

 


