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Aktuelt MarkNYT fra  

Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 

  

 

  

Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! 

Vi sælger stadig lidt såsæd, hvilket betyder at der etableres vintersæd derude. Beslutning om 
såning er da også meget individuel, og kan sagtens lade sig gøre hvis det er et ordentligt såbed. 
Jeg vil dog ikke anbefale at så her efter den 12. oktober, med mindre det er vinterhvede eller 
vinterrug i kystnære områder. Etableres vinterhvede skal det gøres med 450 pl/m2 og i vinterrug 
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er det 2 units pr. ha. Tilfør lidt kvælstof, så det kan hjælpe afgrøderne i gang i den kolde og våde 
jord. 

Vi oplever stor efterspørgsel på vårsæd til kommende sæson, så reserver derfor allerede nu, 
hvis du vil være sikker på at få den sort du foretrækker. 

Den næste tid gælder det så om at få ukrudtsbehandlet med effektive midler i vintersæden. Det 
tidligst såede vintersæd har største prioritet, der var nogle som såede allerførst i september. Det 
er VIGTIGT at der efterårsbehandles, også i de senest såede marker. Her kan dosis naturligvis 
bedre tilpasses, men vigtigt at der gøres noget! Alternativt vil afgrøderne presses yderligere, hvis 
der også skal konkurreres mod ukrudt. 

Der kan nu findes lus i nogle af de tidligt såede marker, og der skal her ikke tøves med 
behandling, når først lusene er konstateret. 

Husk at der er krav om afdriftsreducerende dyser ved kørsel med Boxer og at effekten af 
midlerne stiger ved stor vandmængde på 200 l pr. ha og derover. Hold også øje med 
fremspiringen i kornet, om der er snegle eller om afgrøden måske har glæde af en smule 
kvælstof, hvis det ikke er tilført ved såning. 

I raps ser vi nu virkning af det nye middel Belkar. Ukrudtet var mange steder blevet stort, men 
alligevel har det virket godt på mange ukrudtsarter. Kamiller er jeg dog lidt skeptisk med, idet jeg 
synes den liver op igen efter 0,5 ltr. Belkar pr, ha. Vi må se slutresultatet lidt længere hen. Det 
kan stadig nås at køre med Belkar, men firmaet oplyser at der IKKE må blandes med Kerb, som 
der har være anbefalet tidligere! Hvis der endnu ikke er kørt med et pyrethroid i rapsen, skal det 
gøres nu, såfremt det skal have virkning på rapsjordloppens larve. Det kan være en ide at tage 
noget bor med, enten ren bor eller i blanding med andre mikronæringsstoffer, idet dette 
næringsstof nemt udvaskes. 

Med hensyn til agersnegle, har undersøgelser vist, at der i hvede er 5 gange højere risiko for 
begyndende snegleangreb ved ”fugtige forfrugter” som raps end ved forfrugt korn. 

• Aktuelt i vintersæd 
• Aktuelt i vinterraps 
• Agersnegle skal bekæmpes 
• Majshøst 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hanne Schønning på tlf. 7214 
7010 eller Poul Møller på tlf. 7214 7088 
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Aktuelt i vintersæd: 

Der loves lidt tørvejr i den kommende periode og her skal ukrudtsbekæmpelsen prioriteres. Få 
midlerne hjem, så du er klar til at rykke i marken, når vejret tillader det. Husk afdriftsreducerende 
dyser og høje vandmænger, gerne over 200 ltr. pr. ha. 

Overvej at tilføre gødning i efteråret, især hvis afgrøden er sået i et lidt dårligere såbed. 
Jordtemperaturen falder kraftigt i denne tid og da vi samtidig har haft megen nedbør, er der en 
risiko for at jorden mangler kvælstof. Tilfør omkring 25 N i til sikring af et godt rodnet, eventuelt i 
en DAP NPS 18-20-0-3, hvis der er fosfor mangel. Husk forrige års udfordringer, hvor vi også 
havde våde forhold og deraf dårligt rodnet til følge. Nogle marker kunne have fået en bedre start 
med noget kvælstof! 

I det landsdækkende registreringsnet er der i flere marker konstateret bladlus, så derfor hold øje, 
i hvert fald i marker som er sået før den 15. september. Fugtigt og køligt vejr er ikke 
nødvendigvis ensbetydende med få bladlus. Har du tidligere haft angreb i vintersæden og finder 
du lus derude, vil jeg anbefale en behandling, idet der ellers er for stor en risiko for angreb af 
havrerødsot. 

I marker med risiko for mangan mangel, skal en behandling prioriteres når kornet har 2 blade, 
ellers vil jeg anbefale at der ventes til lige inden vinter, da det er her der er størst gavn af en 
behandling. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Forslag til ukrudtsbekæmpelse (uddybelse af tabel nedenfor): 

Vintersæd sået før 15. september: 

    1. 0,15 DFF/Sempra pr. ha i vinterhvede og triticale og 0,1 DFF/Sempra pr. ha i vinterbyg og 
vinterrug straks efter såning på fugtig jord. 

    2. 1,0-2,0 Boxer + 0,35 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! Jo mere græsukrudt, jo højere dosis af Boxer. 5-7 g Lexus kan anvendes 
ved store mænger kornblomst og storke-, hejrenæb. 

Vinterhvede, vinterrug og triticale sået efter 15. september: 

    1. 1,0,0-2,0 Boxer + 0,1 DFF/Sempra pr. ha netop når kørespor er synlige (max 0,04 DFF 
i vinterrug) 

                         Ved problemer med rajgræs og agerrævehale, så er erfaringen, at en opfølgning 
er MEGET EFFEKTIV. 
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    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 blade 

Vinterbyg: 

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

     2. 1,0-2,0 Boxer + 0,35 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 agerrævehale, kornblomst og storke-, hejrenæb udbringes 5-7 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 – især vedrørende Boxer: 

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 der nu er regler for, at der ved sprøjtning med Boxer skal anvendes specielle dyser med 
minimum 75% reduceret afdrift. Specielt skema skal udfyldes og gemmes sammen med 
sprøjtejournal for den enkelte mark.  

Forslag til skema ses her: http://www.hk-hornsyld.dk/Dokumentation for anvendelse af 
afdriftsreducerende sproejteudstyr.pdf  

Samme skema kan bruges ved anvendelse af specielle dyser ved sprøjtning tæt på vandløb og 
§3. Skemaer vedrørende sprøjteteknik og Boxer (prosulfocarb) ses og lukkes op i stor format her 
nedenfor:  
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Bladlus i vintersæd: 

Fugtigt og køligt vejr er ikke nødvendigvis ensbetydende med få bladlus om efteråret. Der skal i 
det tidligst såede vintersæd holdes øje med bladlus. Læg mærke til de allerede etablerede 
afgrøder såsom efterafgrøder og raps, om lus er nemme at finde her! Findes lus nemt i marken 
fra når kornet har 3 blade, er det vigtigt at få behandlet med: 

Vinterbyg:  

0,1-0,15 Biscaya pr. ha  

(midlet er kun godkendt til mindre anvendelse i vinterbyg og anbefales pga. en anden 
virkemekanisme end øvrige midler) 

Vinterhvede: 

0,15 Karate/0,075 Kaiso Sorbie eller 0,1 Mavrik pr. ha 
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Mangan til vintersæd: 

Er marken disponeret for mangan mangel, er det vigtigt at tilføre 
mangan så tidligt som muligt, når planterne har 2 blade. Andre 
marker kan vente til en behandling så tæt på vinteren som muligt. 
Der anvendes: 

 1-2 ltr. Profi Mangannitrat 235 + spredeklæbemiddel pr. ha 
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Aktuelt i vinterraps: 

 

Ukrudtsbekæmpelse med Belkar 

Hvor der endnu ikke er behandlet med Belkar, kan det stadig nås.  

Det er min erfaring at der skal bruges 0,5 Belkar mod kamiller, i hvert fald når de har en vis 
størrelse. Kamiller virker ikke helt ”døde” hvor der er bekæmpet for et stykke tid siden og jeg er 
spændt på om de ”liver op” igen. Der er også rigtigt god virkning af 0,5 Belkar på storkenæb, 
men knap så god virkning mod hejrenæb. 0,3 Belkar er tilstrækkeligt til valmue bekæmpelse!  

Der må ikke blandes med hverken Kerb, Agil, Focus Ultra eller nogen svampe- og 
vækstreguleringsmidler. Kun pyrethroider må der blandes med! 
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Gødning:  

Er der ikke tilført kvælstof ved såning af rapsen, eller det vurderes at være vasket lidt for langt 
ned i jorden, bør afgrøden tilføres mindst 30 kg N pr. ha. Flere steder går afgrøden nu i stå, 
enten på grund af iltmangel eller på grund af mangel på kvælstof- og andre næringsstoffer. Da 
bor nemt udvaskes, er det oplagt at tilføre bor et år som i år. Der anvendes: 

 1-2 ltr. Profi Bor pr. ha 

  

Rapsjordlopper – både den voksne og larverne: 

Jeg ser stadig angreb af de voksne rapsjordlopper. De kan stresse de små planter og derfor 
tilråder jeg en bekæmpelse allerede før, at planterne ser ud som på billedet nedenunder.  

Til højre ses billede af larveangreb senere i sæsonen! I sent såede marker og i marker som har 
været angrebet af den voksne jordloppe, vil jeg tilråde en behandling mod larver når der alligevel 
køres indenfor de næste 14 dage! 

Der behandles med: 

0,15 Karate 2,5 WG eller 0,075 kg Kaiso Sorbie pr. ha 

(der kan blandes med Belkar) 
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Vækstregulering: 

Allerede når rapsen har 3-4 blade, skal der tages stilling til en eventuel vækstregulering. Er 
rapsen sået i starten af august, er det som regel nødvendigt. Jeg tilråder enten Juventus eller 
Caryx. Som regel kan en tidlig behandling med Juventus 90 gøre det, men er man kommet for 
sent, skal det lidt mere effektive middel Caryx anvendes. Juventus 90 har også sideeffekt på 
både phoma og lys bladplet. Der anvendes. 

0,5-0,7 Juventus 90 eller 0,5-0,7 Caryx pr. ha (der kan ikke blandes med Belkar og der skal 
være afstand på mindst 7 dage mellem behandlinger) 

  

Ukrudtsbekæmpelse med Belkar? (Dog ikke i sorten Quartz) 

Kan der køres i markerne, er rapsen nu så langt fremme, at en behandling med Belkar er 
aktuel.  Har rapsen 6 blade og der er gået mindst en uge siden spildkornsbekæmpelse, vil jeg 
anbefale: 

0,45-5,0 ltr. Belkar pr. ha (der skal ikke tilsættes additiv og der må KUN blandes med 
pyrethroider) 

  

En efterfølgende behandling med 1,0-1,25 ltr. Kerb pr. ha, kan bekæmpe det græsukrudt 
der må komme eller er fremme. 
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Agersnegle i fremmarch: 

Flere oplever agersnegle som et stigende problem og undersøgelser viser, at der er 5 gange så 
stor risiko for snegle efter vinterraps som efter korn. Det er vigtigt, at der i risiko marker køres 
STRAKS EFTER SÅNING og at der følges op så snart sneglekorn er spist eller regnet ned 
i revner. 

Vi har fået et nyt produkt på hylden, nemlig Ferrex. Dette middel har nogle fordele fremfor  Sluxx 
HP, nemlig: 

• Bedre regnfasthed 

• Større lokke-effekt  

• Bedre ”ædbarhed” (sneglene kan lide at spise granulatet) 

• Mindre støvdannelse (mindre andel produkt mistes som støv) 

• Bedre spredbarhed (bedre fordeling) 

 3-4 kg Ferrex pr. ha 

eller hvis lager stadig haves 

4-5 kg Sluxx HP pr. ha 
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Majshøst 

  

 

 

 

  

Majshøst står for døren, og så snart det er til at færdes i markerne, vil høst maskinerne snurre. 
Tilstræb en tørstof procent på 32-33 og det samme i stivelse, for at opnå den bedste kvalitet. Det 
er vigtigt nu at konstatere om den valgte sort har den ønskede tidlighed, for at opnå denne 
kvalitet, alternativt skal der til næste år omvurderes og der bør tilstræbes sorter med en anden 
tidlighed.  

Nedenfor ses billede af måske en ny sort, som  nok kræver en lidt større global opvarmning, hvis 
den skal kunne blive høstklar i Danmark, sorten har FAO tal 1000, og har et potentiale på 3-4 
kolber pr. plante. 

God høst til majsfolket! 
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Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Hanne Schønning på tlf. 7214 7010 eller Poul Møller på tlf. 7214 7088.  

  

 

 

 

 

 

  

_________________  Find din planteværnsplan her          ______________ 

  

 

 

Læs mere i 
Planteværns 
brochuren her  

Plantebeskyttelse 
2017 

 

 

 

Tidligere 
udsendte Aktuelt 
MarkNYT kan findes 
her: 

Aktuelt MarkNYT arkiv 

  

 

 

Læs mere i HK 
Vintersæds 
sortimens brochuren 
her  

HK Vintersæds 
sortiment 2017 

 

 

 

Læs mere i HK Vinterraps 
sortimens brochuren her  

HK Vinterraps 
sortiment 2017 

 

  

 
 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 

Nørregade 28  

8783 Hornsyld  

Tlf: 75 68 73 00    Mail: post@hk-hornsyld.dk    Cvr: 45 52 08 11  

Opdater din profil
Afmeld nyhedsbrev

 

 


