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• Efterafgrøder: HUSK indberetning af ændringer i TastSelv inden i 

dag den 10. september! 

 

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

Især i de senest såede marker, er der en del meldinger om angreb af 

rapsjordlopper, så meget at planterne bliver stressede. Beskyt de små 

planter med 0,15 Karate eller 0,075 Kaiso Sorbie pr. ha. I 

registreringsnettet er der i 10 pct. af lokaliteterne en overskredet 

tærskel for rapsjordlopper i fangbakker. Dette har betydning for 

larveangreb, hvorfor vi nok må regne med at skulle beskytte 

rapsplanterne senere i oktober.  
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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 0,75-

0,80 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 eller 0,4-0,5 Caryx 

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. Se 

her vores aktuelle planteværnsløsninger i vinterraps Efterårs 

planteværn 2015 

 

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.  

 

• Vintersæds etablering: Det er vigtigt at tilpasse plantetallet til såtidspunktet og 

forholdene i øvrigt. Regn med en markspiring på i gns. 90 pct., idet det flere gange 

har vist sig at der ikke altid er fremspiret de planter som det var planlagt ved 

såningen. Vedlagt vores vejledende plantetal: 

 

Retningsgivende planteantal: (afhænger af såtidspunkt, jo senere såning, jo højere udsædsmængde) 

 

Vinterhvede    225-350 pl/m2 

Alm. vinterbyg   275-350 pl/m2 

Hybridvinterbyg   1,3-2,0 units/ha 

Triticale                        225-275 pl/m2 

Alm. vinterrug   225-325 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 
 

• Ukrudt i vintersæd: Tidlig etablering = Tidlig ukrudtsbehandling 

Er vintersæd etableret i den første halvdel af september, kan det være en god 

ide at dele ukrudtsbekæmpelsen i to. Er såbedet fugtigt lige efter såning, kan 

der i hvede bruges 0,15 DFF/Sempra pr. ha og i vinterbyg og vinterrug op til 

0,10 DFF/Sempra pr. ha. Herved opnås en rigtig god effekt på enårig rapgræs 

og tokimbladet ukrudt. Opfølgning med Boxer og Oxitril ca. 17-21 dage efter. 

Se her vores aktuelle planteværnsløsninger til korn og raps i efteråret -

Efterårs planteværn 2015 

 

• Anvendelse af prosulfocarb (Boxer): For at der ikke skal ske afdrift af 

proculfocarb til omgivelserne, er det vigtigt at have fokus på især: 

o Brug af afdrifts reducerende dyser, dvs. dyser som giver STORE dråber 

f.eks. kompakte injektionsdyser 025 eller alm. luftinjektionsdyser 020! 

o Udsprøjtning om aftenen, natten eller tidlig morgen ved så lave 

temperaturer og så høj luftfugtighed som muligt! 

o Ikke at køre ved vindhastighed over 4 m/sekund! 

Se her link til en uddybning af emnet – Andvendelsen af Boxer 

• Biscaya OD 240 godkendt til mindre anvendelse mod bladlus i vinterbyg om 

efteråret. Der må anvendes op til 0,2 l pr. ha, max. 1 behandling og kun indtil 

medio oktober. Afstandskrav 10 m til vandmiljø. Begrundelsen er den 

stigende resistens i udlandet hos bladlus mod pyrethroider og Biscaya har en 

anden virkemekanisme end disse. 

 

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

72147010 


