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• Stramninger på anvendelse af kemi: Fra den 26. november 2015 kræver det 

en autorisation for at købe, sælge eller anvende planteværnsmidler. I praksis 

betyder det, at alle der køber eller sælger planteværnsmidler, eller udfører 

sprøjteopgaver, skal have en gyldig autorisation, som udstedes igennem 

Miljøstyrelsens nyoprettede database. For at autorisation kan udstedes, kræves det 

at du har været på et sprøjteopfølgningskursus inden for de sidste 4 år. Har du ikke 

det, er det en god ide snarest at melde dig på et sådant opfølgningskursus, som 

udbydes flere steder i landet.  

Blandt andet har LMO et kursus i Horsens den 12. november! 

 

• Vintersæd: 

• Lus i de tidligt såede afgrøder: Der er i registreringsnettet fundet 2 pct. 

planter med lus på nuværende tidspunkt i korn sået før 15. september. Vi 

husker udmærket sidste års angreb af lus, især i det tidligt såede korn, med 

efterfølgende havrerødsot angreb. Derfor bør der holdes øje med lus og 

sættes en bekæmpelse ind, hvis der konstateres lus i marken. 

 

• 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. 

 

• Sen etablering = plus N-gødskning: Husk at det er bedre at etablere i et 

godt såbed i oktober end i et dårligt i september!! Det kan være en god ide at 

give lidt kvælstof, 10-20 kg N pr. ha ved såning, enten placeret eller ovenpå 

jorden. Dette gælder især vinterrug og vinterbyg. Det vil give rodnettet en 

større chance for hurtig 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: Sen etablering = Mindre ukrudtstryk 

Det trækker ud med etablering af vintersæden. Husk at det stadig er muligt at 

lave et godt stykke arbejde i oktober ☺ En stor fordel er der i hvert fald. Alt 

andet lige vil ukrudtstrykket være meget mindre ved en senere etablering, 

især på græsserne. Anbefaling er en Boxer + DFF/Sempra + Oxitril løsning 17-

21 dage efter såning, og hvis forholdene tillader, opfølges med Topik + olie 14 

dage senere mod især rajgræsser og resistent agerrævehale. Se her vores 

aktuelle planteværnsløsninger til korn 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 - Anvendelsen af Boxer 

 

• Vinterraps:  

Rapsjordloppe gnav på de små planter: Der er stor forskel på 

rapsmarkerne, om de er sået tidligt i august eller i slutningen af august. De 

tidligst såede er kommet godt fra start og har nu 5-6 blade. De senest såede 

har ikke fået ordenligt fat førend regnen er kommet i stride strømme. De står 

med få blade og vil ingenting. Mange er kraftig angrebet af rapsjordloppe bid, 

og her anbefales at behandle med 0,1 Kaiso Sorbie eller 0,15 Karate så snart 

det er muligt! 

 

 
Rapsjordlopper 

 

• Rapsjordloppens larve bekæmpes i oktober. I registreringsnettet er nu 

overskredet tærsklen for rapsjordlopper i fangbakker i godt 20 pct. af 

markerne. Det betyder, at hvor der har været mange rapsjordlopper i marken, 

vil det være en god ide at behandle mod larverne i oktober. Derom mere, når 

vi nærmer os! 

 

• Sen såning af raps kræver god gødningstilstand = god overvintring. 
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. Er det ikke 

udbragt ved såning, kan det stadig være en god ide at tilføre gødning, både til 

de tidligst og de senest såede marker. 

 

• Spildkorn hæmmer især på upløjede arealer, men også i 

forpløjninger mange steder. Vær klar med 0,3-0,4 Agil pr. ha allerede når 

spildkornet har to blade. Er der også en del rajgræs, og agerrævehale, 

anbefales i stedet op til 1,0 Focus Ultra + 0,5 Dash pr. ha. Begge dele 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. 

 

• 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, når rapsen har 4-5 blade. Den vækstregulerende effekt er allerbedst her i 

det tidlige stadie. Se her vores aktuelle planteværnsløsninger i vinterraps 

Efterårs planteværn 2015 

 

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

72147010 


