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DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VALG AF RAPSSORT

SÅTID - VINTERRAPSSORTER

Tidlig Normal Sen

DK Exalte DK Exalte

PT256 PT256

Fencer Fencer
Dariot Dariot

Django Django

RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M2

AUGUST SEPTEMBER
Sådato  10-24  25-31  1-5
Vinterraps, linie 35-40 -

Vinterraps, hybrid 35 35-40 40

Kålbrokresistent vinterraps - SY Alibaba

SY Alibaba besidder racespecifik resistens mod kålbrok.  
SY Alibaba har i praksis vist høje udbytter i marker, hvor 
der har været kålbrok. Det anbefales, at sorten KUN  
anvendes på arealer, hvor der er konstateret kålbrok.  
Dette for at bibeholde resistensen længst muligt.  

Rapsjordloppe Jordloppe

DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014OVERSIGT OVER RAPSSORTER OG DERES KVALITETER

OVERSIGT OVER VINTERRAPSSORTER, LANDSFORSØG 2015/20163

Vinterraps
Type 

af sort

Frøudb.std 
kval (fht) snit. 

2015-2016

Frøudb.std 
kval (fht) 

2016

Frøudb.std 
kval (fht) 

2015

Olie indhold 
(% af ts) 2016

Afgrøde-højde 
v. høst (cm)

Lejesæd  
(kar. 1-9)

DK Exalte Hybrid 107 107 107 50,9 160 0,7

Fencer Hybrid 106 106 105 51,4 145 0,5

PT256 Hybrid 104 102 106 50,7 152 0,5

SY Carlo Hybrid 102 104 100 49,9 154 0,8

Dariot Hybrid 111* 111 - 50,9 163 0,6

Django Linie 110* 110 - 51,2 137 0,5
* Data 2016                       Kilde: Landsforsøg

Bekæmpelse af rapsjordlopper
Der forventes kraftigere angreb af rapsjordlopper i efterår 
2017. Grundet denne prognose forventes der dispensation 
til brug af bejdsemiddel, der har effekt på rapsjordlopper. 
Ved kraftigt angreb bør der altid følges op med et insekti-
cid. 

DK EXALTE
• Højt udbyttepotentiale
• Højt olieindhold

PT256
• Meget velegnet til tidlig  
 såning  
• Høj stængelstyrke

FENCER
• Kraftig efterårsvækst
• Tidlig hybridraps 

DARIOT
• Højt udbyttepotentiale
• Nyhed til sæson 2017/2018

DJANGO
• Højtydende liniesort
• Højt udbytte af frø og olie 

SY ALIBABA
• Racespecifik kålbroksresi- 
 stens (kun til marker med  
 kålbrok)

NYHED

NYHED

DK Exalte

DK Exalte har vist udbyttestabilitet gennem de sidste 3 år, 
alle år med fht. 107. DK Exalte har i hele afprøvningsperio-
den vist et højt olieindhold med et gennemsnit på 51,2 %. 
Sorten har en forholdsvis kraftig vækst i efteråret og egner 
sig til såning i det normale såvindue samt utilsigtet sen 
såning. Sorten bør vækstreguleres, især hvis der tilføres 
gødning i efteråret. 

PT256

PT256 er en middeltidlig sort med højt olieindhold. Sorten 
har en høj stængelstyrke med lav tendens til nedknækning 
og lav tendens til lejesæd. PT256 har en moderat efterårs-
vækst og er dermed egnet til normal såning. PT256 besid-
der høj resistens mod phoma samt lys bladplet. 

Dariot

Dariot er en ny vinterrapssort, der har deltaget i landsfor-
søg i 2016 og lovbestemt værdiafprøvning i 2015 og 2016. I 
alle tre forsøg har sorten vist høje udbytter. Dariot er mid-
delhøj med en god stængelstyrke og dermed lav tendens 
til lejesæd. Sorten har en kraftig efterårsvækst, hvilket gør 
sorten velegnet til normal til sen såning. Dariot er middel-
tidlig og besidder, ifølge forædleren,  skulpeopspringsresi-
stens. 

 

Fencer

Fencer er en ny sort på det danske marked. Sorten har en 
kraftig efterårsvækst og bør derfor ikke etableres som den 
tidligste. Fencer har også kraftig forårsvækst og har en god 
evne til at kompensere for eventuelle vinterskader, eksem-
pelvis snegle, vildtgnav eller frost. Fencer er en middelkort 
sort og har i hele afprøvningsperioden vist høj stængel-
styrke.

 
Django

Django er en højtydende linjesort med højt olieindhold. 
Django er en ny sort, der har deltaget i landsforsøg 2016 
med fht. 110. Efterårsvæksten er lav og kompakt. Django 
har en lav plantehøjde, både ved afsluttende blomstring 
og ved høst. Django er blandt sorter med lavest tendens til 
lejesæd og meget velegnet til direkte høst. 
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DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VALG AF VINTERHVEDE VINTERHVEDESORTER

VORES VINTERHVEDE-
SORTER ER ROBUSTE 

MED TOPUDBYTTER OG 
HØJE FALDTAL

MARIBOSS - BUSKNINGSTYPE
• Markedets eneste gulrustresistente sort
• Besidder resistens mod Kornmosaikvirus
• Højt stabilt faldtal, industrikvalitet
• Egnet til tidlig såning – høj vinterfasthed 

JENSEN - BUSKNING/AKSTYPE
• Blandt markedets sundeste sorter
• Kategoriseret som brødhvede
• All-round sort til alle jordtyper 

Kalmar - højt udbytte og god sundhed

Kalmar er en ny højtydende vinterhvede fra Nordic Seed. 
Kalmar er en buskningstype, der bærer udbyttet hjem via 
mange aks. Kalmar er en fodertype med en unik resistens-
profil, specielt den høje septoria resistens. Kalmar holder 
vækstpunktet lavt og har dermed en god vinterfasthed. 
Sorten kan etableres på alle jordtyper, dog anbefales den 
ikke på vandlidende jorde. Kalmar har et middelkort stift 
strå med lav tendens til lejesæd. Kalmar er tilpasset de nye 
højere kvælstofnormer, hvilket dyrkningsforsøg ved Nor-
dic Seed viste i 2016. Kalmar besidder resistens mod den 
orange-gule galmyg. Kalmar er fremtidens foderhvede. 

Mariboss - høj vinterfasthed

Mariboss er en velkendt og robust vinterhvede. Sorten har 
høj vinterfasthed og er velegnet på alle jordtyper, også på 
moderat vandlidende arealer. Mariboss er en kategori II 
hvede, dvs. den er egnet til kiks og kager. Sorten besidder 
resistens mod gulrust. Mariboss er sammen med Torp de 
eneste sorter, som har resistens mod Kornmosaikvirus.  

Torp - resistent mod Kornmosaikvirus

Torp er blandt markedets højestydende vinterhvedesorter. 
Torp er en fodertype med højt faldtal, hvilket minimerer 
risikoen for spiring i akset under afmodning. Torp var igen 
højestydende i forsøget ”Ny udbyttefremgang 2016” med 
108,6 hkg./ha. I de supplerende forsøg har Torp ligeledes 
vist høje udbytter. Torp er en robust sort, der er egnet på 
alle jordtyper, dog ikke på vandlidende arealer. Egnet til 
tidlig såning.  

Jensen - brødhvede (Ekstra-N)

Jensen har gennem hele afprøvningsperioden vist højt 
proteinindhold. Strålængden er moderat med en god strå-
styrke. Jensen er netop kommet på brødhvedelisten hvil-
ket betyder, at der kan søges om ekstra kvælstofkvote. 
 
 
 
 
 

OVERSIGT FOR VINTERHVEDE, LANDSFORSØG 2016

Vinterhvede
Kerne-
udbytte  

2016 (fht)

Kerne-
udbytte 
2015-

2016 (fht)

Råprotein 
af ts (%)

Meldug 
dækning 

(%)

Septoria 
dækning 

(%)

Gulrust 
dækning 

(%)

Faldtal 
(sek) 2013

Strå-
længde 

(cm)

Lejesæd 
kar 1-9

Torp 104 105 10,4 11,0 13,0 1,0 378 67 0,1

Kalmar 105 104 10,2 6,0 5,0 0,2 - 70 0,0

Nuffield 101 102 10,8 9,0 19,0 0,4 389 72 0,0

KWS Lili 98 102 10,7 0,0 8,0 0,8 - 62 0,0

Ohio 106 100 11,2 7,0 8,0 0,02 375 79 0,1

Elixer 103 99 11,0 3,5 7,0 0,06 375 78 0,3

Jensen 98 96 10,6 2,8 13,0 1,1 - 75 0,1

Mariboss 91 91 11,1 8,0 25,0 0,0 375 71 0,5

Kilde: Landsforsøg

KWS Lili - brødhvedekandidat

KWS Lili har vist et 2 års gennemsnit på fht 102. KWS Lili 
har høj resistens mod bladsygdomme samt kort stift strå. 
Sorten er en buskningstype og velegnet til alle jordtyper 
og tidlig såning.

Nuffield - nyhed med høj kernekvalitet

Nuffield har deltaget i landsforsøg siden 2013 med et gen-
nemsnitsudbytte på fht. 101. Nuffield har en god kernekva-
litet med højt faldtal og er optaget på møllernes kategori 
II liste, dvs. sorten kan afsættes til kiks- og kageproduktion. 
Nuffield har et middellangt strå med god stråstyrke.
 

 

JENSEN
- GODKENDT SOM  

BRØDHVEDE  
MED MULIGHED FOR  

EKSTRA  
KVÆLSTOFKVOTE

INFO:
Buskningstype: 
  Sorten sætter mange sideskud. Lav kompakt 
  vækst i efteråret.

Kompensationstype: 
  Sorten kompenserer for evt. manglende sideskud 
  ved at danne mange kerner pr. aks.

KALMAR - BUSKNINGSTYPE
• Høj udbyttepotentiale
• Sundhed i særklasse
• Resistent mod Hvedegalmyg

TORP - KOMPENSATIONSTYPE
• Sorten med meget højt udbyttepotentiale
• Meget velegnet til tidlig såning
• Besidder resistens mod Kornmosaikvirus
• Foderhvede med god stråstyrke

Elixer - egnet på lavbundsarealer

Elixer har været i Landsforsøg siden 2011. Sorten har vist 
højt udbytte især i 2016 med fht. 103. Elixer er en robust 
sort, der er meget velegnet på lavbundsarealer. Erfarings-
mæssigt er det den sort, der klarer sig bedst på vandli-
dende arealer. Elixer har god sygdomsprofil med lav mod-
tagelighed af septoria.
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DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VALG AF VINTERBYG DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VÆR OPMÆRKSOM PÅ BEKÆMPELSE AF BLADLUS I VINTERBYG I EFTERÅRET!

RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M2

SEPTEMBER
Sådato  6-10  11-15  16-20  21-25  26-30 

Vinterbyg, 2-r 300 325 350 400 420

Vinterbyg, 6-r 240 265 310 360 380

Vinterbyg, 6-r, hybrid 130 145 160 175 190

Manganbejdsning

Vinterbyg leveres med manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag. Manganbejdsning fritager ikke for 
mangansprøjtning, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser til de første blade.

OVERSIGT OVER VINTERBYG, LANDSFORSØG 2016

Vinterbyg
Kerne- 
udbytte 

2016 (fht)

Kerne- 
udbytte 
2015-

2016 (fht)

Rå- 
protein af 

ts (%)

Meldug 
dækning 

(%)

Bygrust 
dækning 

(%)

Skoldplet  
dækning 

(%)

Ramularia   
dækning 

(%)

Strå-
længde 

(cm)

Lejesæd 
kar 1-9

KWS Meridian, 6-rad 105 107 11,1 0,7 1,5 1,3 12 94 2,7

Bazooka, 6-rad* 105 105** 11,2 8,0 2,7 0,1 11 99 1,8

Wootan, 6-rad* 102 106 11,2 1,3 25,0 1,0 9 94 1,9

KWS Infinity, 2-rad 101 103 11,0 7,0 1,9 2,8 17 82 2,3

* Hybrid

** Kun data 2016 

Kilde: Landsforsøg 2016

Hybridvinterbyg: Leveres i bigbags med 10 mio kerner.

OPTIMÉR DIT  
SÆDSKIFTE: 

VINTERBYG GI’R GOD 
TID TIL ETABLERING AF 

VINTERRAPS!

KWS INFINITY - 2 RADET
• Højtydende 2-radet vinterbyg 
• Høj foderværdi og proteinindhold
• Lav angrebsgrad af havrerødsot

BAZOOKA - 6 RADET HYBRID
• Hybrid med højt udbyttepotentiale
• Egnet til tidlig såning
• Højt proteinudbytte
• Kan leveres med insektbejdse: Redigo Deter 

KWS MERIDIAN - 6 RADET
• Højt udbyttepotentiale
• God resistens mod bladsygdomme
• Høj mangantolerance

WOOTAN - 6 RADET HYBRID
• Velkendt hybrid
• Højt udbyttepotentiale
• Høj stråstyrke

KWS Infinity - høj foderværdi

KWS Infinity er en højtydende 2-radet vinterbyg. Sorten 
var i landsforsøg 2016 blandt de højestydende 2-radede 
sorter. Sorten har vist det højeste indhold af FEsv pr. hkg i 
2014 og 2015. Kombinationen af høj foderværdi med højt 
proteinindhold gør KWS Infinity meget velegnet hos hjem-
meblandere. Sorten har en god resistens mod bladsvampe 
og merudbyttet for svampebekæmpelse i 2016 var 6,6 
hkg/ha. I 2015 viste KWS Infinity laveste angrebsgrad af 
havrerødsot. 

KWS Meridian - højt udbyttepotentiale

KWS Meridian er blandt de højestydende vinterbygsorter 
siden 2012. KWS Meridian er en robust 6-radet vinterbyg 
med høj mangantolerance. KWS Meridian er en robust 
sort, der kan dyrkes på alle lokaliteter med god vand-
forsyning. Sorten har høj resistens mod bladsvampe og 
merudbyttet for svampebekæmpelse er 6,1 hkg/ha. KWS 
Meridian har et middellangt strå med middellav tendens 
til lejesæd. 
 

VINTERBYG MED KRAFTIG ANGREB AF HAVRERØDSOT

Bazooka - anbefaledet til tidlig såning

Bazooka er en ny generation af hybridvinterbyg. Bazooka 
har deltaget i landsforsøg i 2016 med fht. 105. Sorten har 
vist høje udbytter på alle lokaliteter. Bazooka har en god 
sygdomsprofil, især høj resistens mod bygrust. Sorten har 
et forholdsvis langt strå med middel tendens til lejesæd. 
Det anbefales, at sorten vækstreguleres 2 gange i hhv st. 
30 og st. 33-49. Hybridvinterbyg bør etableres fra primo 
september med et plantetal på 130 pl./m2.

Wootan - velkendt hybrid

Wootan har været i landsforsøg siden 2013 med et gen-
nemsnitsudbytte på fht. 105. Sorten har lav modtagelig-
hed af bladsvampe, dog skal man være opmærksom på 
angreb af bygrust. Sorten har vist middel-høj proteinind-
hold. Sorten er meget velegnet til tidlig såning.

NYHED
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DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VALG AF VINTERRUG

KWS BONO
• Pollen plus
• Høj tørketolerance

HELLTOP 
• Ny højtydende hybridrug
• Høj stråstyrke
• Øget foderoptagelse

SU PERFORMER
• Udbyttestabil uanset afprøvningsår
• Højt indhold af FEsv
• God resistens mod bladsygdomme

KWS FLORANO
• Kompakt vækst i efteråret
• Høj stråstyrke
• God vinterfasthed

DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VINTERTRITICALE

HYBRIDRUG: 

- HØJT UDBYTTE 
- ROBUSTHED
- STABILITET

KWS Bono

KWS Bono har været i landsforsøg siden 2012 og har vist 
gennemsnitsudbytte på fht. 113 over hele perioden. KWS 
Bono besidder høj tørketolerance, hvilket gør sorten veleg-
net på lettere jordtyper, hvor der er knaphed på vand. KWS 
Bono har en god sygdomsprofil, især har sorten vist lav 
modtagelighed af meldug og bygrust, dog skal man være 
opmærksom på angreb af skoldplet. KWS Bono besidder 
PollenPlus, der nedsætter risikoen for angreb af meldrøjer. 

SU Performer

SU Performer er en velkendt hybridrug med højt udbyt-
tepotentiale uanset lokalitet. Sorten har i 2016 vist et 
moderat merudbytte for vækstregulering på 6,9 hkg/ha. 
Sorten har et forholdsvist kort stift strå med lav tendens til 
lejesæd. SU Performer har en god resistens mod bladsyg-
domme. SU Performer har gennem hele afprøvningsperio-
den vist meget lav modtagelighed af brunrust.

OVERSIGT FOR VINTERRUG, LANDSFORSØG 2016

Vinterrug Type
Kerne- 
udbytte 

2016 (fht)

Kerne- 
udbytte 
2015-

2016 (fht)

Råprotein 
af ts (%)

Meldug 
dækning 

(%)

Brunrust 
dækning 

(%)

Skoldplet  
dækning 

(%)

Strå-
længde 

(cm)

Lejesæd 
kar 1-9

Meldrøjer 
modtage-
lighed **

KWS Florano Hybrid 105 107 9,8 4 1,0 2 129 1,1 -

SU Performer Hybrid 103 107 9,7 0 0,05 6 128 2,5 6

KWS Bono Hybrid 98 101 10,2 0 0,8 7 127 3,4 4

Helltop Hybrid 114* 114* 9,3* 0* 14,0* 5* 141* 3* 4

Helltop

Helltop er en ny hybridrug på det danske marked. Sorten 
har været afprøvet i landsforsøg fra 2010-2014 med et gen-
nemsnitsudbytte på fht. 114. Sorten udmærker sig ved lavt 
indhold af Arabinoxylaner samt lavt viskositet. Disse to 
egenskaber gør sorten ideel til svinefoder. Helltop har vist 
en højere foderoptagelse end andre rugsorter. Helltop har 
høj resistens mod meldrøjer. 

KWS Florano

KWS Florano er en ny generation af hybridrug fra KWS 
med højt udbyttepotentiale. Sorten har deltaget i lands-
forsøg siden 2015, begge år med højt udbytte. KWS Florano 
har et middellangt strå med god stråstyrke. KWS Florano 
har en kompakt vækst, hvilket gør den velegnet til tidlig 
såning. KWS Florano besidder PollenPlus. 

* Data fra Landsforsøg 2014

** Bundessortenamt 2016, 1-9, hvor 1 er mindst modtagelig.

Kilde: Landsforsøg 

Tantris

Tantris er en ny triticalesort på det danske marked. Sor-
ten havde i 2016 et udbytte på fht. 106. Sorten har et kort 
stift strå med lav tendens til lejesæd. Tantris har middel 
modtagelighed af gulrust, men vær altid opmærksom på 
gulrust angreb. Gulrust bekæmpes altid ved begyndende 
angreb.

TANTRIS
• Lav tendens til lejesæd
• Højt udbytte
• Lavt angreb af bladsvampe

TRAVORIS
• Højt udbyttepotentiale
• Høj hektolitervægt
• Lav modtagelighed af gulrust

RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M2

SÅDATO
SEPTEMBER OKTOBER(A

 1-5  6-10  11-15  16-20  21-25  26-30  1-3  4-7  8-11

Triticale 210 230 250 300 330 350 370 400 425

OVERSIGT FOR TRITICALE, LANDSFORSØG 2016

Vintertriticale
Kerne- 
udbytte 

2016 (fht)

Kerne- ud-
bytte 2015-
2016 (fht)

Råprotein af 
ts (%)

Meldug 
dækning (%)

Gulust dæk-
ning (%)

Strålængde 
(cm)

Lejesæd kar 
1-9

Tantris 106 109 10,7 6,0 11,0 83 0,2

Travoris 113 112 10,4 10 4,0 103 1,0

Travoris

Travoris har været i landsforsøg siden 2011. Sorten har et 
højt udbyttepotentiale især i 2016 med fht. 113. Sorten har 
middelhøj modtagelighed af meldug og middelresistens 
mod gulrust. Travoris har et forholdsvist langt strå med lav 
tendens til lejesæd. 

(A Under optimale forhold på milde lokaliteter

NYHED
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DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VALG AF MELLEM- OG EFTERAFGRØDER

Ikarus   

Ikarus er en hurtigstarter, og sorten udmærker sig ved 
meget stor roddybde, stor bladmasse og høj kvælstofopta-
gelse i efteråret. Sorten kan sås i juli og frem til 20. august. 
Leveres både coated med en højere tusindkornsvægt til 
udspredning i kornafgrøde inden 20. juli, samt som almin-
delig frø til udsåning efter høst.

Guillotine – bedste resistensklasse mod roe-
nematoder

Med en reduktion af roenematoder på over 90 % i den 
tyske værdiafprøvning, har Guillotine fået resistenskarak-
teren 1 overfor roenematoder.  Sorten er meget hurtigt 
startende og giver en god dækning af jorden. Sorten blom-
strer sent, har lav modtagelighed overfor Alternaria og er 
robust.

Defender – multiresistent sort til kartoffel-
sædskifter (bestillingsvare)

Defender giver en effektiv reducering af rodgallenema-
toder (Meloidogyne chitwoodi og M.fallax) i kartoffel- og 
sukkerroemarker. Desuden reducerer den mængden af 
roesystenematoder i sædskifter med sukkerroer, raps, kål 
og spinat. 

Defender virker sanerende over for en række svampesyg-
domme. Anvendes som efterafgrøde og som en sanerende 
afgrøde i et trængt kartoffelsædskifte. 

Udsås i juli-august i et veltilberedt såbed i 2 cm dybde..

Olieræddike

Olieræddike har et dybt og forgrenet 
rodnet, som åbner jorden og modvir-
ker jordpakning, ligesom efterafgrø-
den, forudsat at der er tilstrækkeligt 
med kvælstof, kan berige jorden med 
organisk materiale. 

Olieræddike virker effektivt mod 
udvaskning af det kvælstof, der måtte 
mineraliseres i perioden fra høst og 
hen over vinteren. 

Optimal sådybde er 2-3 cm i et veltilbedt såbed. 

Siletina 

Siletina har deltaget i landsforsøg med olieræddike gen-
nem flere år og har såvel i forsøgene som i praksis udmær-
ket sig ved hurtig vækst, stor bladmasse og høj kvælstofop-
tagelse. Når Siletina anvendes som efterafgrøde, vil den 
ofte blomstre smukt fra midten af oktober. 

Siletinas vidt forgrenede rodsystem når allerede i efteråret 
stor dybde og medvirker til at åbne de dybere jordlag for 
efterfølgende afgrøder, ligesom den er med til at forbedre 
jordens humusbalance.

DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VALG AF MELLEM- OG EFTERAFGRØDER

 
TABEL 4: EFTERAFGRØDER
* MFO = MiljøFokusOmråder   

** Husk der skal udlægges 3 ha efterafgrøde for hver ha MFO 

*** I majs anbefales 6 kg/ha i forbindelse med 3. ukrudtsbekæmpelse (en radrensning, når majsen har 7-8 blade)

Gul sennep Odysseus

Odysseus vokser godt til i efteråret og er resistent mod 
roenematoder, hvilket betyder en hurtig reduktion af 
nematoder, idet opformeringsgraden i de tyske afprøvnin-
ger har været 0,1-0,3 (i klasse 2). Den hurtige vækststart i 
efteråret medfører effektiv optagelse af det kvælstof, som 
måtte blive mineraliseret  i efteråret.  
 
MFO blanding ”90-10”

Efterafgrøder, der også ønskes anvendt som Miljøfokus-
areal, skal bestå af mindst 2 arter. Derfor har vi sammen-
sat MFO-blanding 90-10, der består af 90 % nematode-
resistent olieræddike samt 10 % nematoderesistent gul 
sennep. 

For at opnå en god og tæt efterafgrøde anbefales det at 
udså blandingen i ca. 2 cm dybde i et godt såbed. 

MFO blanding ” BLÅGUL”

Blågul er en blanding af honningurt og olieræddike, der 
kan anvendes både til efterafgrøde og MFO-efterafgrøde-
blanding etableret frem til og med 20. august. For at opnå 
en god og tæt efterafgrøde anbefales det at udså blandin-
gen i ca. 2 cm dybde i et godt såbed. 

Kombinationen er god, da begge arter har hurtig vækst og 
bidrager positivt til opsamling af det kvælstof, der måtte 
mineraliseres efter høst. Honningurt har et meget tæt 
rodnet i de øverste 20 cm, hvorimod olieræddike afsøger 
de dybere jordlag for overskydende kvælstof. 
Ligesom olieræddike udvintrer honningurt, hvorfor blan-
dingen kan anvendes i typiske kornsædskifter.

Sortiment af efterafgrøder 2017
Nematode-

resistent
Efterafgrøde MFO* Kan indgå i sædskifter med TKV kg/ha

Olieræddike

Siletina x Korn, frø, raps  10,5-11,5 10-15

Ikarus, coated x Korn, frø, raps 15-16 15-18

Guillotine x x Korn, frø, raps, bederoer  10,5-11,5 8-15

Defender x x Korn, frø, raps, kartofler  10,5-11,5 10-15

Gul sennep

Odysseus x x Alle undtagen raps  5,5-6,5 7-10

Blandinger

MFO 90-10 x x X** Alle inkl. roer 8-10

BlåGul X X X** Alle inkl. roer 8-10

Honningurt - giver næring til værdifulde insekter, herunder bier.
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Ønsket plantetal x TKV (TusindKorns Vægt)
                                                                                       =  Udsædsmængde i kg pr. ha
                % forventet markspiring

Beregning af udsædsmængde

RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M2

SÅDATO
AUGUST SEPTEMBER OKTOBER

 10-24  25-31  1-5  6-10  11-15  16-20  21-25  26-30  1-3  4-7  8-11

Hvede - 200 220 250 270 300 330 360 370 400 425

Vinterbyg, 2r - - - 300 325 350 400 420 - - -

Vinterbyg, 6r - - - 240 265 310 360 380 - - -

Vinterbyg, 6r hybrid - - - 130 145 160 175 190 - - -

Alm. Rug - - - 220 220 245 260 270 295 320 345

Hybrid rug, units/ha* - - 1,4 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Triticale - - 210 230 250 300 330 350 370 400 425

Vinterraps, linie 35-40 - - - - - - - - - -

Vinterraps, hybrid 35 35-40 40 - - - - - - - -

UDSÆDSMÆNGDE, KG PR. HA, UDREGNET UD FRA TKV OG ØNSKET PLANTETAL - MARKSPIRING 90%

PLANTETAL/
TKV

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

180 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112

200 76 80 84 89 93 98 102 107 111 116 120 124

220 83 88 93 98 103 108 112 117 122 127 132 137

240 91 96 101 107 112 117 123 128 133 139 144 149

260 98 104 110 116 121 127 133 139 144 150 156 163

280 106 112 118 124 131 137 143 149 156 162 168 147

300 113 120 127 133 140 147 153 160 167 173 180 187

320 121 128 135 142 149 156 164 171 178 185 192 199

340 128 136 144 151 159 166 174 181 189 196 204 212

360 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224

380 144 152 160 169 177 186 194 203 211 220 228 236

400 151 160 169 178 187 196 204 213 222 231 240 249

* Udsædsmængde Hybridryg: kg/ha = TKV x units/ha

DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VEJLEDENDE UDSÆDSMÆNGDER

Plantørring

• Start tørring af et silorum så snart sidekanalerne er dækket af korn.

• Brug hygrostatstyret varmetilsætning straks, sæt luftfugtighed på 60%. 
Varmekilden skal være stor nok til at holde luffugtigheden nede på 60 %,  
under alle forhold, og der må ALDRIG mangle brændstof, tilslut større  
tank, f.eks. godkendt olietromle eller villatank.

• Udjævn kornet dagligt til fyldning er slut.

• Fortsæt tørringen uden ophold - dag og nat, i sol og regn - til kornet er tørt.

• Tjek vandprocenten dagligt - brug kornspyd.

• Så snart kornet er tørt, skal det nedkøles hurtigst muligt, indtil korntem- 
peraturen er nede under 10oC. 
 
 

Udendørs stålsiloer med omrøring

• Start tørring og omrøring så snart der er korn nok til holde røresneglene  
sikkert på plads.

• Brug termostatstyret varmetilsætning straks - sæt temperaturen på 35oC. 
Varmekilden skal være stor nok til at holde tørreluftens temperatur oppe  
på 35oC under alle forhold, og der må ALDRIG mangle brændstof, tilslut  
større tank, f.eks. godkendt olietromle eller villatank.

• Tjek dagligt at indlægningen er jævn, indtil fyldning er slut.

• Fortsæt tørringen uden ophold - dag og nat, i sol og regn - til kornet er tørt.

• Tjek vandprocenten dagligt - tag prøve i korntoppene ved røresneglene.

• Så snart kornet er tørt, skal det nedkøles hurtigst muligt, indtil korn- 
temperaturen er nede under 10oC. 

35oC

SIKKER TØRRING

60%
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UKRUDTSBEKÆMPELSE I VINTERRAPS, EFTERÅR 2017

PLANTEVÆRN I VINTERRAPS, EFTERÅR 2017

SKADEVOLDER / 
PROBLEM

MIDDEL
DOSIS  
PR. HA

BEMÆRKNINGER

Hyrdetaske, burresnerre, tve-

tand, fuglegræs, ærenpris
Command CS / 
Kalif

0,2-0,25 ltr.
Efterår umiddelbart efter såning og ikke senere end før fremspiring. Der 
kan under etableringsfasen opstå forbigående lysfarvning af rapsen, især 
efter kraftig regn på let sandjord. 

Hyrdetaske, kamille, burre-

snerre, storkenæb, hejrenæb, 

kornblomst, tvetand, fuglegræs, 

valmue, forglemmigej

Belkar
st. 16-19 
0,4-0,5 ltr.

Forventes godkendt til sæsonen. I marker med stort udkrudtstryk, spe-
cielt storke-/hejrenæb, kan bekæmpelsen med fordel udføres som en delt 
behandling. 1. splithandling udføres når rapsen har 2-3 blade og anden 
behandling ca. 3 uger senere. Denne strategi sikrer, at ukrudtet bekæmpes, 
mens det er småt og nyfremspiring håndteres i 2. behandling.

Spildkorn Agil 100 EC 0,25-0,5 ltr.
Bekæmpelse af spildkorn af vårbyg, vinterbyg og vinterhvede med 2-3 
blade. Ved doseringer under 0.25 l/ha tilsættes sprede/klæbemiddel.

Spildkorn, agerrævehale, vind-

aks, gold- og blød hejre samt 

spildfrø af rajgræs

Focus Ultra                      
+ Dash

1,5-2,0 ltr.            
+ 0,5 ltr.

Når græsset har 2-3 blade.

Enårig rapgræs, græsser gene-
relt Kerb 1,0-1,25 ltr.

Såfremt Miljøstyrelsen giver dispensation til anvendelse af Kerb i efteråret 
2017. Anvendes når jordtemperaturen kommer under 8 grader. 

Svampe

Rodhalsråd (Phoma) Prosaro/ 
Folicur Xpert

0,5 ltr.
Bekæmpes typisk i 4-8 bladstadie. Temp. over 15 grader og fugtige vejrfor-
hold fremmer rodhalsråd.

Vækstregulering

Vækstregulering Caryx 0,5-0,7 ltr.
Efterår på rapsens stadie 13-15.  Caryx har vækstregulerende effekt på alle 
rapstyper. Caryx har desuden sideeffekt på Phoma om efteråret. 

Skadedyr

Rapsjordlopper, jordlopper, 

thrips
Karate 2,5 WG 0,20 kg Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået

Agersnegle Sluxx HP 7,0 kg
Når angreb ses. Evt. gentaget på knoldet jord. Ved forebyggende behand-
ling (anbefales hvor problemet er velkendt) umiddelbart efter såning an-
vendes 5-7 kg.

Mikronæring

Bormangel Bor 150 MEA 2,0-3,0 ltr. Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade, gerne splitsprøjtning af 2x1,5 ltr pr. ha.

B,Mg,S,Mn EPSO Microtop 1-2 x 10 -15kg Maks. 5 kg/100 ltr. vand.

Pas på ukrudtsmidlerne, når vinterraps sås!
Hvis der er brugt Monitor eller Hussar i korn forud 
for vinterraps, bør marken pløjes/jordbearbejdes med 
samme intensitet, som svarer til pløjning.

Hvis Legacy/DFF er brugt i foråret, anbefales pløjning før 
såning af vinterraps.

Er der anvendt mere end 19 g Ally/Nicanor pr. ha i for-
året, skal marken pløjes, når en følsom afgrøde som vin-
terraps skal etableres.

BLANDINGSTABEL FOR CARYX

JA NEJ

Caryx + Focus Ultra + Dash X

Caryx + PH FIX 5 X

Caryx + Agil X

Caryx + Bor 150 MEA * X

Caryx + Karate X

Caryx + EPSO MicroTop * X

Caryx + EPSO Top * X
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PLANTEVÆRN I HVEDE, RUG, TRITICALE EFTERÅR 2017

UNDGÅ AFDRIFT 
Bruger du Boxer, Roxy, Fidox, Stomp, Activus m.fl. jordmidler er det meget vigtigt, at de ikke fordamper eller ud-
sættes for vinddrift. Anvend derfor kompakte luftinjektionsdyser 025 eller større.
 

SKADEVOLDER / PROBLEM MIDDEL DOSIS PR. HA BEMÆRKNINGER

Enårig rapgræs, vindaks samt tokimbla-
det ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, 
forglemmigej, fuglegræs, tvetand, æren-
pris, valmue

Inden fremspiring                       
DFF/Legacy 500 SC

0,1-0,15 ltr.                              
 

Splitdosering anbefales ved tidlig såning samt 
pløjefri dyrkning. Ved sidstnævnte kan jordmidler 
have nedsat effekt, hvorfor højere dosering kan 
være påkrævet. Opfølgning med Boxer og Roxy 
på kornets stadie 11-12. Tilsæt ved behov Maya 
eller Lexus. Maks. 0,1 ltr. DFF/Legacy i rug før 
fremspiring.

10 -12 dage senere: 
Boxer/Roxy                     

0,75 ltr.                

Enårig rapgræs, vindaks samt tokimbla-
det ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, 
forglemmigej, fuglegræs, tvetand, æren-
pris

Boxer/Roxy
DFF/Legacy 500 SC 
Maya

+ 
+

0,75-1,0 ltr.
0,05-0,1 ltr.
0,25 ltr.

+
+

På kornets stadie 10-12. Bred effekt! Ved fore-
komst af valmuer tilsættes  0,4 ltr. Stomp CS pr. 
ha. Mod kornblomst min. 5-8 g Lexus. Opfølgning 
forår med Cossack eller Broadway. Maks 0,05 ltr. 
DFF/Legacy i rug efter fremspiring.

Sandjord med vindaks, enårig rapgræs 
samt kornblomst, storkenæb og alm. to-
kimbladet ukrudt som ovenstående, dog 
inkl. lugtløs kamille.

Boxer/Roxy
Lexus 50 WG
DFF/Legacy 500 SC

+ 
+ 

0,75-1,0 ltr.
7-10 g 
0,05 ltr.

+ 
+ 

På kornets stadie 10-12. Bred effekt! Opfølgning 
forår med Cossack eller Broadway. Maks. 0,05 ltr. 
DFF/Legacy i rug efter fremspiring.

Rajgræs (stor bestand), enårig rapgræs, 
vindaks, agerrævehale samt tokimbladet 
ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, for-
glemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, 
ærenpris.

Boxer/Roxy
Othello

+
1,0-1,50 ltr.
0,4-0,6 ltr.

+
På kornets stadie 10-12. Bred effekt! Opfølgning 
forår med Zypar eller Primus XL. Mod agerræve-
hale anvendes højeste dosering.

Rajgræs (stor bestand), enårig rapgræs 
samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, 
burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, ka-
mille, tvetand, ærenpris

Boxer/Roxy
DFF/Legacy 500 SC

+ 1,50 ltr.
0,05-0,1 ltr.

+ På kornets stadie 10-11. Bred effekt! Ved fore-
komst af valmuer tilsættes  0,4 ltr. Stomp CS pr. 
ha. Opfølgning efterår på nyfremspiret ukrudt 
med Topik, samt forår med Hussar eller Broadway. 
Maks. 0,05 ltr. DFF/Legacy i rug efter fremspiring.

Topik                         
Renol

+
 

0,2 ltr.             
0,5 ltr.

+  

Agerrævehale samt enårig rapgræs og  
tokimbladet ukrudt.

Boxer/Roxy
Lexus 50 WG
DFF/Legacy 500 SC

+ 
+ 

2,0 ltr.
8-10 g
0,05-0,1 ltr.

+ 
+ 

På kornets stadie 10-12. Min. 2 ltr. Boxer pr. ha 
for at forebygge resistens hos agerrævehale. Bred 
effekt mod tokimbladet ukrudt. Ikke minimiddel 
resistente rævehaler kan bekæmpes med 10 gram 
Lexus. Opfølgning forår. Maks. 0,05 ltr. DFF/Leg-
acy i rug efter fremspiring.

UKRUDTSBEKÆMPELSE I VINTERBYG, EFTERÅR 2017

SKADEVOLDER / PROBLEM MIDDEL DOSIS PR. HA BEMÆRKNINGER

Enårig rapgræs, rajgræs, vindaks samt 
tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, 
burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, 
kamille, tvetand, ærenpris

Boxer/Roxy               
DFF/Legacy 500 SC                         

 
+ 1,0-2,0 ltr.       

0,05 ltr.       

 
+ 

På kornets stadie 10-12. Bred effekt! Ved fore-
komst af valmuer tilsættes  0,4 ltr. Stomp CS pr. 
ha. mod kornblomst 5-8 g Lexus. Mod rajgræs 
anbefales 2,0 ltr. Boxer/Roxy pr. ha. 

Agerrævehale samt enårig rapgræs samt  
tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, 
burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, 
kamille, kornblomst, storkenæb, tvetand, 
ærenpris

Boxer/Roxy   
Lexus 50 WG 
DFF/Legacy 500 SC

+ 
+ 

2,0 ltr.               
8-10 g              
0,05 ltr.

 
+ 
+ 

På kornets stadie 10-12. Min. 2 ltr. Boxer pr. ha 
for at forebygge resistens hos agerrævehale. Bred 
effekt mod tokimbladet ukrudt.

* Mikronæringsstoffer tilsættes sidst
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YDERLIGERE INFORMATION

 

Tlf. 97 94 18 44 eller 

www.nordvestfoder.dk

KONTAKT NORDVEST FODER 
FOR YDERLIGERE INFORMATION: 
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