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Aktuelt MarkNYT fra  

Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 

  

Vi er nu inde i en tørvejrs periode, og for mange vil det betyde, at der skal tages fat i den 
manglende ukrudtsbekæmpelse af vintersæd. Vinterbyg skal prioriteres, her er mulighederne i 
foråret begrænsede. Dernæst gælder det arealer med meget græsukrudt, inklusiv rajgræs og 
agerrævehale. Hvor der ikke tidligere er kørt med Boxer + DFF, køres nu en blanding af det hele. 
Der er stadig fuld effekt af midlerne når døgn temperaturen er over 5 gr. i 5 dage efter 
behandling. Hvor der er store spildraps og andet tokimbladet ukrudt prioriteres at medtage Buctril 
eller Lexus. 

Især hvor bladmassen er stor, finder vi stadig lus. Det er stadig min anbefaling, at behandle al 
korn der enten er sået før den 15. september, eller hvor der nemt kan findes lus. 

Jordtemperaturen til Kerb behandling er nu nede på under 9 gr. mange steder, dog ikke i de 
fleste kystnære områder, her vil jeg afvente til en stabil lav temperatur. Har du endnu ikke 
behandlet mod rapsjordloppens larve, kan dette sagtens nås endnu. Larverne er stadig aktive og 
kan derfor godt ”rammes”. 

God arbejdslyst derude! 
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UKRUDTSBEKÆMPELSE I VINTERSÆD 

  

Når det igen er til at færdes og har kornet fået 3-4 blade, samt der endnu ikke er behandlet, skal 
det overvejes om dosis skal justeres lidt op i Boxer og Buctril/Lexus.  

Husk at vi skal passe på ved sprøjtning med Boxer, således at der ikke sker afdrift til 

omgivelserne. Pas på afdrift med Boxer - læs her 

 

Vinterhvede 3-4 blade og endnu ikke behandlet: 

1,0-2,0 Boxer + 0,07 DFF + 0,3-0,4 Buctril eller 7-10 g Lexus pr. ha 

  

Hvis der samtidig er rajgræs eller agerrævehale problemer tilsættes 0,2 Topik + 0,5 Olie pr. ha 

  

VINTERBYG evt. mange spildraps: 

0,35-0,45 Buctril eller 7-10 g Lexus pr. ha evt. sammen med en mangan- eller lusebehandling.  
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BLADLUS:  

Min anbefaling er, at der behandles enten hvis 
afgrøden er sået før den 15. september eller 
hvis der nemt kan findes lus i marken. 

Vinterbyg:  

0,15 Biscaya pr. ha  

(midlet er kun godkendt til mindre anvendelse i 
vinterbyg og kun 1 gang og anbefales pga. en 
anden virkemekanisme end øvrige midler OG 
Biscaya er BILLIGERE end de øvrige 
skadedyrsmidler! 

 

Vinterhvede: 

0,15 Karate/0,075 Kaiso Sorbie eller 
0,12 Mavrik pr. ha 

 

 

  

SPRØJTETEKNIK 

  

 

 

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 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 henvisningen til anbefalinger omkring brug af Boxer: 

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

  

Rapsjordlopper: 

Der er stadig larve aktivitet i rapsmarkerne, 
så du kan fint den næste uges tid få effekt 
af, at behandle mod rapsjordloppens larve.  

Der behandles med: 

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

 

 

  

KERB:  

Jordtemperatur er nu de fleste steder kommet under 9 gr., hvor det er optimalt for behandling 
med Kerb. Kør med store dråber og høj vandmængde.  

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). Kerb erklæring skal udfyldes og opbevares sammen med 
sprøjtejournalen. Se link Kerberklæring som pdf 
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Planteværn efterår 2016: Planteværn_efterår_2016.pdf 

Link til Kerb erklæring:    Kerberklæring som pdf 

Link til prosulfocarb:       Sprøjte anbefalinger ved brug af Boxer 

 

Har du 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 2016 

 

 

 

Planteværn  

efterår 2016: 

Planteværn - 
efterår_2016.pdf 

   

 
 
 

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

  

 

 


