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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: Der bør stadig holdes øje med bladsvampe. Især majsøjeplet er udbredt i pløjefrie marker. 

Det er vigtigt af få bekæmpet svampene, da disse vil hæmme majsen, når den i forvejen er svag, 

især i pløjefrie marker og hvor vækstsæsonen er lang (kerne- og kolbemajs). Der behandles 

omkring blomstring med 0,75 l Opera pr. ha. 

 

• Vinterraps: 

o For at rapsen kan få den bedste start, skal den beskyttes mod ukrudt STRAKS 

EFTER SÅNING. Som minimum anvendes 0,20-0,25 Rector pr. ha – laveste dosis på lettere  

jord. Herved bekæmpes fuglegræs, hyrdetaske, enårig rapgræs, tvetand og til dels 

ærenpris. For mindre end 100 kr. pr. ha forstærkes effekten på ærenpris, tvetand, enårig 

rapgræs og ikke mindst hvis der er valmuer, ved at tilsætte 0,44 Stomp CS pr. ha.  
o Etablering: 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 opmærksom at visse midler anvendt i forfrugten kræver pløjning.  

o Plantetallet tilpasses såtidspunkt. Ved såning på nuværende tidspunkt skal der ikke  sås 

mere end max. 35 planter pr. m2. Ved en markspiring på 95 pct. svarer det til eksempelsvis 

1,75 kg i sorten Mantara! 

o 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 5 kg Sluxx HP pr. ha.  

o 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 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.  

o Ukrudtsbekæmpelse: Få dage efter såning og senest 3 dage efter, bekæmpes fuglegræs, 

hyrdetaske, enårig rapgræs, valmue, tvetand og til dels ærenpris med 0,15-0,2 Reactor + 

0,44  Stomp CS pr. ha. Der er igen i år givet dispensation til anvendelse af Kerb 480 SC i 

perioden 1. oktober til 31. december 2015 og igen 1. februar til 28. februar 2016. 

 

• Efterafgrøder: Efterafgrøder og MFO afgrøder skal etableres inden den 20. august. Til MFO 

afgrøder skal anvendes to afgrøder af enten vårbyg, foderrug, olieræddike (og structurator), gul 

sennep eller honningurt. Honningurt og vårbyg er udsolgt, men der kan stadig bestilles 

Structurator, olieræddike og gul sennep. Indberetning af efterafgrøder og MFO skal ske senest 31. 

august i Tast Selv. 

Tjek hjemmesiden for vores aktuelle planteværnsløsninger her:  Plantebeskyttelse_2015  

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


