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• Folicur, sidste frist for anvendelse er 1. september 2015. Vi har 
stadig Orius 200 EW på lager, SAMME AKTIVSTOF som i Folicur. 
 

• Vi kan tilbyde NPKS 8-11-20-4. Flere og flere ejendomme har brug 
for tilførsel af fosfor og kalium ud over den tilførte gylle! Vi ser nu,  
på flere ejendomme, tiltagende problemer med lave fosfor tal. Samtidig er 
der ikke altid det fosfor i gyllen, som normerne foreskriver. Det vil sige 
afgrøderne får måske kun omkring 20 kg fosfor pr. ha, hvor bortførslen i 
eksempelvis hvede er omkring 30 kg fosfor pr. ha. Det tærer af jordens 
reserver og hvis planterne har svært ved at optage fosfor, vil det påvirke 
udbyttet negativt. Gødningen er en ren ammonium gødning (sur) og af rigtig 
god og spredbar kvalitet. Vi har begrænsede mænger, så ring og forhør.  
 

• Vinterraps: 
o Rapsjordlopper skader hurtigt den nysåede raps, se billede: 

 
Angrebet rapsplante 

 
Rapsjordlopper 

 



 

Også angreb af skulpesnudebiller skader, når de optræder i stort antal, ved 
at suge og gnave af planterne, så de mister saftspændingen og visner. 
Beskyt de små planter med 0,15 Karate eller 0,075 Kaiso Sorbie pr. ha. 
Ligeledes vil eventuelle snegleangreb også vise sig på nuværende 
tidspunkt. Bekæmpes med 4-5 kg Sluxx HP pr. ha.  

o Spildkorn hæmmer især på upløjede arealer, men også i forpløjninger 
mange steder. Vær klar med 0,2-0,3 Agil pr. ha mod vinterbyg allerede 
når spildkornet har to blade. Er der også en del rajgræs, anbefales 0,7-
0,75 Focus Ultra + 0,5 Dash pr. ha. Dette kan ikke vente til en eventuel 

bekæmpelse med Kerb 480 SC, som der igen i år er givet dispensation til 
i perioden 1. oktober til 31. december 2015 og igen 1. februar til 28. 
februar 2016. 
 

o Phoma og vækstregulering: Til beskyttelse mod phoma og med god 
vækstregulerende virkning, er det nu tid for 0,6 Orius pr. ha i det tidligst 
såede vinterraps, hvor rapsen er ved at få 4 blade. Den 
vækstregulerende effekt er allerbedst her i det tidlige stadie. 
 

o ALLERSIDSTE UDKALD FOR SÅNING AF VINTERRAPS!! 
 

o Sen såning af raps kræver god gødningstilstand = god overvintring. 
Husk at tilføre rapsen gødning samtidig med såning, også selvom der er 
nedfældet 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 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 af den sent såede raps: Beskyt mod ukrudt 
STRAKS EFTER SÅNING med minimum 0,20-0,25 Rector pr. ha – laveste 
dosis på lettere  jord. Herved bekæmpes fuglegræs, hyrdetaske, enårig 
rapgræs, tvetand og til dels ærenpris. For ca. 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. Samtidig nedsættes 
Reactor til 0,15-0,20  pr. ha. 
 



• Etablering af vintersæd. De første vintersædsmarker er nu ved at være klar til at 
bliver etableret. Tidlig såning af vinterafgrøder (før 7. september) som alternativ til 
efterafgrøder, udvides, så der udover vinterhvede, kan anvendes vinterbyg, 
vinterrug og triticale. Omregningsfaktoren ændres fra 1:5 til 1:4. Det vil sige, at 4 ha 
vinterkorn kan erstatte 1 ha pligtig 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 langsomt voksende sort i et passende lavt 
plantetal. Vedlagt vores vejledende plantetal: 

 
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   
 
Hybridsorter: 
Ønsket unit * vægt pr. unit  = Udsædsmængde/ha 

 

 
• Efterafgrøder, husk at indberetning af efterafgrøder skal ske senest 10. 

september i TastSelv. 
 

Tjek hjemmesiden for vores aktuelle planteværnsløsninger til korn og raps i 
efteråret her:   Efterårs planteværns løsninger 2015 

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


