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Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er 

det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.  

Den nysåede raps har stadig lidt udfordringer. På lerjord, hvor der er 

knolde, boltrer sneglene sig vældigt, men jordtemperaturen er steget og 

derfor sker der nu en hurtigere fremspiring end tidligere på måneden, 

det er godt! Det er vigtigt at få givet sneglegift STRAKS EFTER SÅNING. 

Har rapsen endnu ikke fået gødning bør den have nu og hold øje med 

spildkorn, som allerede hæmmer flere steder. 

Etablering af vintersæd står for døren. Tidlig såning kan erstatte 

efterafgrøder, og flere sorter egner sig også til dette, så derfor er det 

med at komme i gang, hvor det kan lade sig gøre. Spild ikke gode 

sådage… 

Overvej at tilføre noget kvælstof i efteråret, til sikring af et godt rodnet 

og deraf god overvintring. Et godt rodnet er desuden alfa omega til at 

modstå forårets udfordringer af regn og tørke.  

Læg mærke til hybrid vinterbyg. I landsforsøgene 2016 topper 

hybriderne igen og for ca. 300 kr. ekstra i såsæd, høstes generelt 5 hkg 

mere end en to-radet sort. Dette svarer til knap 500 kr. pr. ha med 

nuværende kornpriser, hvilket hurtigt giver en merindtjening på 200 kr. 

pr. ha! 

God arbejdslyst derude! 
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• ETABLERING AF VINTERSÆD:  

• Tidlig etablering: De første vintersædsmarker bliver hurtigt 

klar til at bliver etableret. Tidlig såning af vinterafgrøder, før 7. 

september, som alternativ til efterafgrøder, gælder både for 

vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale. 

Omregningsfaktoren er at 4 ha vinterkorn kan erstatte 1 ha 

pligtige efterafgrøder. Der er forskellige udfordringer når 

vinterkorn etableres tidligt. Sorten skal passe til tidlig såning, 

og tidlig etablering vil blandt andet give større ukrudtstryk og 

større tendens til lejesæd. Har du et stort ukrudtstryk af 

græsser er det vigtigt at så disse marker til sidst og for at 

forhindre lejesæd, skal der etableres en forholdsvis langsom 

voksende sort i et passende lavt plantetal. 

• Overvej at tilføre gødning i efteråret: Kvælstof kvoten er nu 

højere end vi før har oplevet og derfor kan det i nogle tilfælde 

være en god ide at tilføre 15-20 N i efteråret til sikring af et 
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godt rodnet, eventuelt i en DAP NPS 18-20-0-3, hvis der er 

tegn på fosfor mangel. Husk sidste års udfordringer med våde 

forhold og deraf dårligt rodnet til følge, nogle marker kunne 

have fået en bedre start med noget kvælstof! 

 

• Vinterhvede sorter: 

 

Egnet til tidlig såning inden 10. september med et plantetal 
mellem 225 og 250 pl./m2: 
Torp, Mariboss, Benchmark, KWS Cleveland, KWS Lili 

  

Egnet til sen såning efter 10. september med et plantetal 
mellem 275 og 325 pl./m2: 
Hereford og Pistoria (buskende typer) 

 

Egnet til sen såning efter 10. september med et plantetal 
mellem 325 og 350 pl./m2: 
KWS Dacanto og KWS Nils (aks typer) 

 

• Vinterbyg sorter: 

 

Egnet til tidlig såning inden 10. september med et plantetal på 
130 pr./m2 som svarer til 1,3 units pr. ha: 
Trooper hybrid  
 
Læg mærke til at hybriderne som igen i år har klaret sig rigtig 
godt. Prøv Trooper i din egne mark! 

 

Egnet til såning efter den 10. september med et plantetal 
mellem 275 og 350 pl./m2: 
KWS Meridian, Frigg og Matros 
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Retningsgivende planteantal (afhænger af såtidspunkt, 

jo senere såning, jo højere udsædsmængde) 

 

Vinterhvede                   225-325 pl/m2 

Alm. vinterbyg                  275-350 pl/m2 

Hybridvinterbyg    1,3-2,0 units/ha 

Triticale                  200-275 pl/m2 

Alm. vinterrug                  200-275 pl/m2 

Hybridrug                        1,4-2,0 units/ha 
 

 

Beregning af udsædsmængde 

 

Liniesorter: 

(Planteantal/m2 * TKV ) = Udsædsmængde pr. ha 

 % forventet markspire (max. 90 pct.)   

 

Hybridsorter: 

Ønsket unit * vægt pr. unit  = Udsædsmængde/ha 
 

 

 
 

 

• SNEGLE BEKÆMPELSE GENERELT: Vi må nok forvente 

temmelig store angreb af snegle dette efterår, især efter 
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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:  

•••• 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, 
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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 den 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 
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• 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  

 

• 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 

 

 

 


