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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 

 

Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det 

gode vejr.  

Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering, dernæst skal der tages hensyn 

til plantetal, om sorten er en buskende type eller en akstype, og om der etableres 

før eller efter den 10. september.  

 

Overvej gødskning i efteråret, eventuelt med den kvælstofbillige DAP gødning (NPS 

18-20-0-3), såfremt fosfor tallene er lave og der ikke tilføres fosfor svarende til 

bortførslen. Husk at et godt rodnet er alfa omega til at modstå forårets udfordringer 

af regn og tørke. 

Pas på sneglene, det kan stadig betale sig at lave et antal jordbehandlinger forud for 

etablering. Heldigvis er det gode vejr imod sneglene! 

 

Vinterraps sået medio august har fuld fart på, og mange steder står den med 4-5 

blade, hvor det er tid for vækstregulering. Der er en del gnav af kålmøl larver i 

enkeltmarker, disse laver store huller i bladene men kan bekæmpes med pyrethroid.  

Vi ser ikke mange rapsjordlopper, men der skal holdes øje især i den nysåede raps.  

Har rapsen endnu ikke fået gødning, bør den have nu samt få bekæmpet spildkorn, 

som allerede hæmmer flere steder. 

 

God arbejdslyst derude! 
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• SNEGLE BEKÆMPELSE GENERELT: 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. Der kan med fordel køres to gange inden afgrøden 

spirer frem, såfremt det er meget fugtige forhold! 

 

 
4-5 kg Sluxx HP pr. ha 
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Snegleangreb i hhv. raps og korn 

 

ETABLERING AF VINTERSÆD:  

o Tidlig etablering: 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. 

 

o 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 godt rodnet, eventuelt i en DAP NPS 18-20-0-3, hvis der er tegn på fosfor 

mangel.  
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o Husk sidste års udfordringer med våde forhold og deraf dårligt rodnet til 

følge, nogle marker kunne have fået en bedre start med noget kvælstof! 

 

o Vinterhvede sorter:  Læg 25 planter til pr. m2 hvis du har en kold 

lokalitet, forfrugt frøgræs eller flerårshvede. 

 

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) 

 

o 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 0,1 unit til ved en kold lokalitet) 

 
Læg mærke til at hybriderne som igen i år har klaret sig rigtig godt. Prøv 
Trooper i din egen mark! 
Egnet til såning efter den 10. september med et plantetal mellem 275 og 
350 pl./m2: 

KWS Meridian, Frigg og Matros 

 
 

  



 

 Side 5 af 9 
 

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 

 
  

 

 

UKRUDTSBEKÆMPELSE I VINTERSÆD: 

• Jordtemperaturen er høj og vi har gode sensommer temperaturer, så 

hvis I etablerer vintersæd inden den 10. september, er det en god ide 

at dele ukrudtsbekæmpelsen op i to. Husk også, at vi skal passe på 

ved sprøjtning med Boxer, således at der ikke sker afdrift til 

omgivelserne.  Denne risiko er større i varmt vejr! 

Vinterhvede og vinterbyg sået før 10. september: 

 
1. 0,15 DFF/Sempra pr. ha i vinterhvede og 0,1 DFF/Sempra pr. ha 

i vinterbyg straks efter såning på fugtig jord 
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2. 1,0-2,0 Boxer + 0,3-0,4 Buctril EC 225 pr. ha 10-14 dage senere 
når tokimbl. ukrudt er spiret frem. Husk at Buctril er en effektiv 
resistensbryder, hvor evt. fuglegræs og kamille er under 
mistanke for resistens! 

 

Vinterhvede såning efter 10. september: 

 
1. 1,0-2,0 Boxer + 0,1 DFF/Sempra pr. ha netop når kørespor er 

synlige. 
 
Ved problemer med rajgræs og agerrævehale: 
 

2. 0,2 Topik + 0,5 olie + evt. 0,3-0,4 Buctril EC 225 pr. ha 10-14 
dage senere når græsser har 1,5 blad 

 

Vinterbyg såning efter 10. september: 

 
1. 0,1 DFF/Sempra pr. ha straks efter såning på fugtig jord 

 

2. 1,0-2,0 Boxer + 0,3-0,4 Buctril EC 225 pr. ha 10-14 dage 
senere når tokimbl. ukrudt er spiret frem (ved meget rajgræs 
anvendes 2,0 Boxer pr. ha 

 

 

Ved specifikke ukrudtsarter som kornblomst og storkenæb udbringes 
5 g Lexus pr. ha og ved valmuer tilsættes 0,5 Stomp CS pr. ha.  
 
I vinterbyg køres Lexus i en særskilt behandling for at undgå svidning. 

 

• SPRØJTETEKNIK: 

o Anvend minimum 200 l vand pr. ha ved ukrudtssprøjtninger, dette har 

to fordele, dels bedre virkning på ukrudtet og dels en ”tungere” 

sprøjtedouche, som alt andet lige nemmere rammer ”målet”. Husk at 
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anvende en kompakt injektionsdyse, som udover at være et krav til 

sprøjtning med Boxer også gør at afstandskravet til vandløb kan 

nedsættets til 2 m, hvis øvrige krav samtidig overholdes! Her er 

henvisning til anbefalinger omkring brug af Boxer: 

http://online.flipbuilder.com/her/dyfl/ 

 

VINTERRAPS:  

• Kålmøl larver: Ses nu med kraftige angreb i enkeltmarker. Er angreb over 5 

pct. planter bekæmpes med: 

 

0,15 Karate pr. ha 

 

 
Kålmøl larve på bagsiden af rapsblad 

 

• Vækstregulering: Flere marker er nu i 4-blad stadiet og det er tid for 

vækstregulering såfremt planterne står tæt. For ikke at blive låst af triazol 

reglerne, er det en ide at overveje brugen af Juventus/Caryx, til denne første 

behandling: 

 

0,5 Juventus eller 0,5 Caryx pr. ha 
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• 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: Hold især øje i det senest såede raps. 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 

  

 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 
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Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det 

gode vejr.  

Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering, dernæst skal der tages hensyn 

til plantetal, om sorten er en buskende type eller en akstype, og om der etableres 

før eller efter den 10. september.  

 

Overvej gødskning i efteråret, eventuelt med den kvælstofbillige DAP gødning (NPS 

18-20-0-3), såfremt fosfor tallene er lave og der ikke tilføres fosfor svarende til 

bortførslen. Husk at et godt rodnet er alfa omega til at modstå forårets udfordringer 

af regn og tørke. 

Pas på sneglene, det kan stadig betale sig at lave et antal jordbehandlinger forud for 

etablering. Heldigvis er det gode vejr imod sneglene! 

 

Vinterraps sået medio august har fuld fart på, og mange steder står den med 4-5 

blade, hvor det er tid for vækstregulering. Der er en del gnav af kålmøl larver i 

enkeltmarker, disse laver store huller i bladene men kan bekæmpes med pyrethroid.  

Vi ser ikke mange rapsjordlopper, men der skal holdes øje især i den nysåede raps.  

Har rapsen endnu ikke fået gødning, bør den have nu samt få bekæmpet spildkorn, 

som allerede hæmmer flere steder. 

 

God arbejdslyst derude! 
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• SNEGLE BEKÆMPELSE GENERELT: 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. Der kan med fordel køres to gange inden afgrøden 

spirer frem, såfremt det er meget fugtige forhold! 

 

 
4-5 kg Sluxx HP pr. ha 
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Snegleangreb i hhv. raps og korn 

 

ETABLERING AF VINTERSÆD:  

o Tidlig etablering: 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. 

 

o 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 godt rodnet, eventuelt i en DAP NPS 18-20-0-3, hvis der er tegn på fosfor 

mangel.  
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o Husk sidste års udfordringer med våde forhold og deraf dårligt rodnet til 

følge, nogle marker kunne have fået en bedre start med noget kvælstof! 

 

o Vinterhvede sorter:  Læg 25 planter til pr. m2 hvis du har en kold 

lokalitet, forfrugt frøgræs eller flerårshvede. 

 

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) 

 

o 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 0,1 unit til ved en kold lokalitet) 

 
Læg mærke til at hybriderne som igen i år har klaret sig rigtig godt. Prøv 
Trooper i din egen 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 

 
  

 

 

UKRUDTSBEKÆMPELSE I VINTERSÆD: 

• Jordtemperaturen er høj og vi har gode sensommer temperaturer, så 

hvis I etablerer vintersæd inden den 10. september, er det en god ide 

at dele ukrudtsbekæmpelsen op i to. Husk også, at vi skal passe på 

ved sprøjtning med Boxer, således at der ikke sker afdrift til 

omgivelserne.  Denne risiko er større i varmt vejr! 

Vinterhvede og vinterbyg sået før 10. september: 

 
1. 0,15 DFF/Sempra pr. ha i vinterhvede og 0,1 DFF/Sempra pr. ha 

i vinterbyg straks efter såning på fugtig jord 
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2. 1,0-2,0 Boxer + 0,3-0,4 Buctril EC 225 pr. ha 10-14 dage senere 
når tokimbl. ukrudt er spiret frem. Husk at Buctril er en effektiv 
resistensbryder, hvor evt. fuglegræs og kamille er under 
mistanke for resistens! 

 

Vinterhvede såning efter 10. september: 

 
1. 1,0-2,0 Boxer + 0,1 DFF/Sempra pr. ha netop når kørespor er 

synlige. 
 
Ved problemer med rajgræs og agerrævehale: 
 

2. 0,2 Topik + 0,5 olie + evt. 0,3-0,4 Buctril EC 225 pr. ha 10-14 
dage senere når græsser har 1,5 blad 

 

Vinterbyg såning efter 10. september: 

 
1. 0,1 DFF/Sempra pr. ha straks efter såning på fugtig jord 

 

2. 1,0-2,0 Boxer + 0,3-0,4 Buctril EC 225 pr. ha 10-14 dage 
senere når tokimbl. ukrudt er spiret frem (ved meget rajgræs 
anvendes 2,0 Boxer pr. ha 

 

 

Ved specifikke ukrudtsarter som kornblomst og storkenæb udbringes 
5 g Lexus pr. ha og ved valmuer tilsættes 0,5 Stomp CS pr. ha.  
 
I vinterbyg køres Lexus i en særskilt behandling for at undgå svidning. 

 

• SPRØJTETEKNIK: 

o Anvend minimum 200 l vand pr. ha ved ukrudtssprøjtninger, dette har 

to fordele, dels bedre virkning på ukrudtet og dels en ”tungere” 

sprøjtedouche, som alt andet lige nemmere rammer ”målet”. Husk at 
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anvende en kompakt injektionsdyse, som udover at være et krav til 

sprøjtning med Boxer også gør at afstandskravet til vandløb kan 

nedsættets til 2 m, hvis øvrige krav samtidig overholdes! Her er 

henvisning til anbefalinger omkring brug af Boxer: 

http://online.flipbuilder.com/her/dyfl/ 

 

VINTERRAPS:  

• Kålmøl larver: Ses nu med kraftige angreb i enkeltmarker. Er angreb over 5 

pct. planter bekæmpes med: 

 

0,15 Karate pr. ha 

 

 
Kålmøl larve på bagsiden af rapsblad 

 

• Vækstregulering: Flere marker er nu i 4-blad stadiet og det er tid for 

vækstregulering såfremt planterne står tæt. For ikke at blive låst af triazol 

reglerne, er det en ide at overveje brugen af Juventus/Caryx, til denne første 

behandling: 

 

0,5 Juventus eller 0,5 Caryx pr. ha 
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• 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: Hold især øje i det senest såede raps. 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 

  

 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 

 


