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Det er vådt, vådt, vådt! 

Vi må nok indse at det efterhånden er slut med at færdes i marken, og derfor skal dette Aktuel 
MarkNYT mere handle om, HVIS du kan komme i marken, så er det visse opgaver der er 
vigtigst. 

Allervigtigst er det at få behandlet vinterbyg mod ukrudt, hvis det ikke allerede er gjort. Det er i 
denne afgrøde svært at få bekæmpet tilfredsstillende i foråret. 

I det landsdækkende registretringsnet er der konstateret lus i en del marker. Det betyder ikke, at 
der er lus i alle marker, blot at det er værd at holde øje og få sat ind hvis der findes nogle. 
Bladlus kan trives udmærket under våde forhold, så længe der er en forholdsvis høj temperatur, 
som der er lige for tiden. 

Mangan haster kun hvor der er akut mangel. Til beskyttelse af overvintring, kan det fint vente 
med behandling til slut november/december, lige inden eventuel frost og vinter sætter ind. 

I raps er det bekæmpelse af rapsjordloppens larve der er vigtigst i marker, hvor der tidligere har 
været mange gnav af den voksne rapsjordloppe. I det landsdækkende registreringsnet er der 
udlæst bekæmpelse i 25 pct. af lokaliteterne, som er forholdsvis meget i forhold til det ret våde 
vejr vi har haft, men igen har temperaturen været høj. Der kan stadig behandles med Belkar, så 
længe temperaturen er  over 5 grader og der vil også være en ok effekt på flere arter, men der 
skal køres med den høje dosis. Afvent Kerb til jordtemperaturen er stabilt under 8 gr. Den ligger 
stadigvæk på over 10 gr. rigtig mange steder. 

Der er ”run” på reservationer på vårsæd. Det kan være en god ide at reservere allerede nu, hvis 
man vil være sikker på en bestemt sort. Længere nede i MarkNYT er en oversigt over de sorter 
vi tilbyder til kommende sæson. 

Der kan og skal stadig bekæmpes snegle. Det vejr vi har nu er ”guf” for dem. Med hensyn til 
forfrugter, har undersøgelser vist, at der i hvede er 5 gange højere risiko for begyndende 
snegleangreb ved ”fugtige forfrugter” som raps end ved forfrugt korn. Der skal behandles straks! 

• Tilføjelse til udgåede midler 
• Vårsæd til kommende sæson 
• Aktuelt i vintersæd 
• Aktuelt i vinterraps 
• Agersnegle skal stadig bekæmpes 

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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Tilføjelser til udgåede midler: 

Lexus: 

Grovvaren må ikke sælge Lexus efter 13.06.2018 

Landmanden må ikke besidde eller anvende Lexus efter 13.12.2018 

Lexus udgår på grund af et EU forbud og der findes ikke umiddelbart nogen erstatning. 

Monitor: 

Grovvaren må ikke sælge Monitor efter 01.05.2018 

Landmanden må ikke besidde eller anvende Monitor efter 01.11.2018 

Der findes ikke umiddelbart nogen erstatning. 

Mavrik: 

Grovvaren må ikke sælge Mavrik efter 20.02.2018 

Landmanden må ikke besidde eller anvende Mavrik efter 20.08.2018 

Erstatnig for Mavrik er Mavrik Vita, som indeholder samme virkstof men i en forbedret 
formulering. 

Bemærk at alle Glyphosat midler er under revurdering, så vil man sikre sig et lager, kan 
det være en god ide at få det hjem allerede nu! 

Nye midler: 

Property 180 SC: 

Svampemidlet Property 180 SC er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn med op til 0,5 
ltr. pr. ha. Midlet har kun effekt mod meldug og indeholder 180 g/ltr. pyriofenon. I forsøg har 
effekten af Property ligget på niveau med effekten af Flexity, og der er da også samme 
virkemekanisme som i Flexity. Property må anvendes 2 gange pr. vækstsæson og senest i st. 49 
(lige før begyndende skridning) 

  

Vårsæds sortiment til kommende sæson: 

Der er ”run” på reservationerne allerede nu, idet mange må påtænke at så en del mere vårsæd 
end de plejer. Vi har gode mængder, men ønskes specielle sorter, kan det være en god ide at 
reservere allerede nu. Vi kan tilbyde følgende: 
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Aktuelt i vintersæd: 

(Se strategi i tidligere nr. af MarkNYT)  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Aktuelt i vinterraps: 

(Se strategi i tidligere nr. af MarkNYT)  

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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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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  

Opdater din profil
Afmeld nyhedsbrev
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Mail: post@hk-hornsyld.dk 

Cvr: 45 52 08 11  
  

 


