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Egehøjgård I/S

▪100 ha i omdrift
▪Korn, rajgræs og raps

▪Lerjord, mindre del jb 4

▪Forventet udbytte 2019: 48,31 hkg (5 års)

▪Skårlægger
▪Venter til det er tørt, nemt i 2018, svært i 2017

▪Forsøger at gøre tingene til tiden



Grundoplysninger
Mark 1 2

Areal 22,68 ha 13,16 ha

JB 7 4

Sådato 22. august 17. august

Sort DK Exclaim Butterfly

Forfrugt Vinterbyg Vårbyg

NPK 27-3-5 40 N, placeret 40 N, placeret

1. oktober 0,2 Karate 0,2 Karate



Jordbehandling

▪1 træk med Marsk Stig harve
▪3000,- på maskinbladet.dk

▪Muld til såbed

▪Spiring af spildkorn

▪Jordfugt problem i 2018

▪Kun 1 træk for ikke at udtørre 
jorden 



Såning
▪Grubbesåning

▪Vi ringer til Peter
▪685 kr/ha

▪HE-VA grubber
▪35 cm´s dybde
▪Gødningsplacering
▪Såning med rulleskær
▪Sneglegift efter behov (3,3 kg mark 1)

▪Sikker etablering uden slemning



15-09, lerjord



Rapsjordlopper (fremspiring)
▪Udfordring: Forbud mod neonikotinoider

▪I UK er resistens et kæmpe problem
▪Sår 120 planter, dropper dyrkning

▪Sprøjt kun ved behov
▪Rapsen skal være ved at forsvinde

▪Jeg har i 2019 sprøjtet 3 ha med 0,2 Karate

▪Naboen kører! 

▪Der er penge at hente, gå en tur og se efter



Spildkorn
▪Hovedparten spirede inden såning

▪Sprøjtet væk med 1 liter glyphosat dagen inden 
såning

▪Mark 1: Rygsprøjte klarede resten (2 dl Agil)
▪ Spredt vinterbyg klares med Kerb

▪Mark 2: Agil, for meget spildkorn i pletter
▪ Intet græsukrudt af betydning, ikke Kerb
▪Spredt vårbyg tages af frosten



Bredbladet ukrudt
▪For mange marker sprøjtes mod ukrudt

▪Veletableret raps har god konkurrenceevne
▪ Ignorer arter som ikke følger med rapsen op
▪Må ikke trykke rapsen

▪Mark 2: mange agerstedmoder og lidt 
ærenpris> Ingen midler virker og arterne er 
ikke væsentlige. Ingen sprøjtning

▪Mark 1: Hyrdetaske, kamiller> 0,45 Belkar

▪Aldrig brugt Command. Går alligevel



15-09, sandjord



Vækstregulering

▪Butterfly har ikke strukket sig
▪Lagde hurtigt fra land i varmen
▪0,38 Orius + 0,2 Karate 1. oktober

▪DK Exclaim har (0-4 cm)
▪ Intet gjort

▪BASF laver forsøg i markerne
▪16/10: 0,7 Caryx +BioMangan +Biobor + PhFix



DK Exclaim 16. nov.

▪ Caryx: (mindre 
strækning)

▪ Ikke entydig effekt

▪ Venstre: Uden

▪ Højre: Med



Uden vækstregulering



0,7 Caryx



▪ Butterfly har ikke 
strukket sig

▪ Ingen effekt af 
Caryx



▪ Et såtræk med 
anden sort

▪ Ikke egnet til 
tidlig såning

▪ God til sen såning



Vækstregulering
▪Midlerne virker, Caryx mest effektiv

▪Reducerer strækningen

▪Afgrøden bliver mere blå…

▪Fortsætter den milde vinter, er det spildte 
penge

▪0,7 Caryx koster 230,- kr. + kørsel = 1 hkg

▪Hold plantetallet lavt og så til tiden

▪Langt mellem udvintret veletableret raps



17 landsforsøg 2013-2015
Vækstregulering Udbytte

hkg/ha
Netto-

merudbytte hkg/ha

Ubehandlet 47,6

St. 14-16: 0,7 l Caryx + 1,0 - 0,1

St. 30: 0,7 l Caryx + 1,1 0

St. 14-16: 0,7 l Caryx, 
St. 30: 0,7 l Caryx, 
St. 65: 0,7 l Efilor

+ 3,3 1,0

St. 65: 0,7 l Efilor + 3,1 1,8
Lsd 1,5Vinterraps: 280 kr. pr. hkg.



Efterår og forår

Vinterraps
5 Landsforsøg, 2017 St.

Over-
vint. 

(0-10)
9/4

Hkg
standard kvalitet

Hkg
Netto-

merudb.

1. Ingen vækstregulering - 9 45,4 -

2. 0,7 l Caryx
14-15 9 -2,4 -3,5

3. 0,7 l Caryx

0,7 l Caryx
14-15

30-31 9 -1,8 -4,0

LSD 1,3



Mikronæring

▪Bruger pengene på noget andet
▪2 x 2 kg Solubor koster 100 kroner

▪Undtaget: Sandjord med højt reaktionstal
▪Risiko for bormangel
▪Værst i tørt forår efter våd vinter

▪Det siger forsøgene i øvrigt også



Forår
▪Mark 1 svampesprøjtes, mark 2 måske 

(regn)

▪Glimmerbøsser, næppe

▪Bladribbesnudebiller, fangbakker hvert år

▪Lys bladplet, kun ved kraftige angreb

▪Skulpesnudebiller!

▪Vækstregulering, for dyrt
▪Startes langsomt op med gødning



Sparetips

▪Sprøjt kun ved konstateret behov

▪Turde undlade sprøjtninger fordi man har 
overblik (vårbyg går til af frost) 

▪Kemifolkene er kompetente og flinke 
folk…med en mission

▪God etablering holder lægen fra døren
▪Rapsjordlopper, ukrudt, overvintring

▪Hold plantetallet lavt i et sundt sædskifte



Tak for opmærksomheden


