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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 

 

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er 

vejrudsigten til den gode side☺☺☺☺  

Den nysåede raps har mange steder allerede store udfordringer. På 

lerjord, hvor der er knolde, boltrer sneglene sig vældigt, samtidig er det 

også en udfordring for rapsen at spire på disse arealer. Det er vigtigt at 

få givet sneglegift NU, sådan at de nyfremspirede planter får en chance. 

På nysåede arealer skal sneglegift gives STRAKS EFTER SÅNING, og det 

kan overvejes om tromling skal udføres på de mest knoldede steder, 

MEN det er ALTID en risiko, hvis der kommer store vandmængder 

efterfølgende. Har rapsen endnu ikke fået gødning bør den have nu og 

hold øje med spildkorn, som allerede hæmmer flere steder. 

På grund af snegle, skal I derfor generelt gøre alt hvad I kan for at 

bekæmpe snegle forud for vintersæd, og her er stubharvning en effektiv 

metode. Vær især opmærksom efter vinterraps. Hæv også 

udsædsmængden på udsatte arealer, gerne ekstra 25-50 planter pr. m2.  

I næste uge skriver jeg omkring etablering af vintersæd, men læg nu 

mærke til forsøgene med vinterbyg. Her topper hybriderne og for ca. 

250 kr. ekstra i såsæd, høstes generelt 5 hkg mere, som svarer til knap 

500 kr. pr. ha med nuværende kornpriser, hvilket hurtigt giver en mer-

indtjening på 250 kr. pr. ha! 

Fortsat god høst derude ☺☺☺☺ 
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• SNEGLE BEKÆMPELSE: Vi må nok forvente temmelig store 

angreb af snegle dette efterår, især efter vinterraps er der 

store bestande. Jeg opfordrer til at få stubharvet, hvad der er 

muligt samt at få givet sneglegift STRAKS EFTER SÅNING. 

Sørg generelt for at såbedet på lerjord ikke er knoldet, 

alternativt kan det være en mulighed at tromle på tør jord, 

vel vidende, at der er risiko for erosion ved efterfølgende 

store mængder regn. 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 
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Snegleangreb i hhv. raps og korn 

 

• VINTERRAPS OG SNEGLE: Det sidste raps etableres i disse 

dage. Vi kan se, at den tidligst såede raps har været længe 

om at fremspire, hvilket dels skyldes et lidt tørt såbed samt 

en lav jordtemperatur, som faktisk har været faldende siden 

sidst i juli og først nu på det sidste er steget igen. Sørg for at 

bekæmpe snegle STRAKS EFTER SÅNING eller hvor der 

konstateres angreb med: 

 

4-5 kg Sluxx HP pr. ha 
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•••• Gødning: Husk at tilføre rapsen gødning samtidig 

med såning, også selvom rapsen tidligere har fået 

eller senere skal have gylle. 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.  

 

•••• Spildkorn: Der ses nu flere steder spildkorn især i 

forpløjninger. Der behandles med Agil eller Fokus 

Ultra, men hver opmærksom på, at hvert middel kun 

må bruges en gang i vækstsæsonen. I upløjede 

marker er det især vigtigt at komme tidligt ud, fordi 

de små planter her kan hæmmes betydeligt! 

 

0,2-0,4 Agil + spr.kl.middel pr. ha eller 
0,4-0,8 Focus ultra + 0,5 Dash pr. ha 

 

 

•••• 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 
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lopper.  Findes gnav som på billedet herunder, 

behandles med:  

 

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

 

• 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. 
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Hornsyld Købmandsgaard A/S forhandler jordbrugskalk samt Mg kalk  

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

 

Enten spredt eller tippet på marken. 

 

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 

 


