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Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019
Morten Knutsson

● Gødskning

● - N-Status i marken lige  
nu

● - Efterafgrøder – værdi

● - Gødskning -2019

● Vækstregulering

● -Behov for behandling

● -Valg af midler

● -Nye muligheder

● Ukrudt

● - Status på 
vintersædsmarkerne
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Vinterhvede januar 2019  
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Status i marken lige nu

- Fantastisk god etablering i efteråret 2018 – ensartede marker

- Stor forskel på udvikling af marker – korn buskning til st. 30

- God rodudvikling i alle afgrøder – relativt tørt

- Langt de fleste marker behandlet mod ukrudt i efteråret

- Ikke AKUT behandlingsbehov mod ukrudt

- Afgrøder fri for vinterskader,  eks. sneskimmel, trådkølle i vi-
byg

- En ØNSKESITUATION!!!
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Kraftig vinterraps januar 2019
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Vinterbyg januar 2019
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Vinterrug og efterafgrøder jan 
2019
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Generelt - N-min i april 
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Forhold omkring gødskning i det tidlige forår 
2019

● - Udvikling af afgrøde – udviklingsstadie  - st. 15-31

● -Hvor der er kraftige afgrøder dette efterår kan der 
regnes med ekstra optag på 15 – 30 N /ha.

● -Der har været lille vinternedbør – indtil nu.

● -N-min på  vandet sandjord – Lille (så vi på efter-
afgrøderne)

● -Forventet N-prognose Lerjord – minus 10-15 kg N/ha

● Hvordan tilrettelægges gødskning 2019



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Gevinst ved tredeling af kvælstof til vinterhvede

År

Antal 

forsøg

Gevinst ved tredeling

Kerneudbytte, 

hkg pr. ha

Protein, 

procent-

enheder

2001 2 -0,3 0,1

2002 10 -0,8 0,4

2003 14 0,7 0,2

2004 5 1,5 0,3

2016 10 -3,5 0,3

2017 17 1,6 0,1

2018 11 -2,4 -0,5

Alle år 69 -0,4 0,1
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Hvordan gødes hveden så i 2019

● Kraftige afgrøder

● Ca. 15/3 25 % 
(30-50N)

● Ca. 10/4 50%      
(80-100 N)

● Ca. 1/5 – st- 31-
32 25% (50-60 N)

● Alm størrelse

● Ca. 10/3 33 %     
(65 N)

● Ca. 20/4 ca. 67% 
(135 N) St. 31 
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Restukrudt i foråret

● - rapgræs

● - rajgræs

● - burresnerre

● - hejre

● - raps-m.m.
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Ukrudt i foråret 2019

● - langt størstedelen behandlet mod ukrudt i efteråret

● - mildt efterår og vinter?

● - opfølgning fra efteråret – splitstrategi

● - tilpas løsning

● - hvis behandlet efterår => bedre tid til opgaven 



”Vi har vilje til at give
viden værdi”

Ital. Rajgræs i hvede  
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Opfølgning ukrudt forår

● Vinterhvede

● 0,4-0,6 l Cossack + 0,5 
Renol

● 110-165 g Broadway + 
0,5 l PG 26 N (+evt. 
0,3-0,4 l Atlantis OD)

● 0,4-0,5 l Zypar, -
Starane XL,- Primus XL

● Vinterbyg

● 0,05 l Hussar Plus OD + 
0,5 Renol (Reparation)

● 0,4-0,6 l Starane XL/ 
Primus XL/ Zypar

● Eller måske ingen 
opfølgning
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Opfølgning ukrudt forår

● Vinterrug

● 0,4-0,6 l Cossack + 0,5 
Renol (senest st. 32)

● 110-150 g Broadway + 
PG26 N

● 0,4-0,5 Zypar, -
Starane XL,- Primus XL

● Vinterraps

● 100- 110 gr Matrigon + 
0,5 Renol (0ver 15 
grader og vækst)
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Bekæmpelse af hejre i hvede

● Monitor er på forbudsliste fra 1/11-2018 => nye 
metoder 

● Broadway og til dels Cossack har effekt på begge arter 
af hejre. Ukrudtsbehandlingen kan derfor være 1. del 
af bekæmpelsen. Omkring 1. april ved beg. vækst

● 10-12 dage efter alm. ukrudtsbek.=> opfølgning

● 90-125 g Broadway + 0,5 PG 26 N (I alt max 220 g 
Broadway/ha/ år)

● Alternativ.  På sigt sædskifte med mere vårsæd
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Vækstregulering  - skal – skal ikke

● Samspil mellem N-strategi og vækstregulering vigtig

● Vækstregulering kan i gns. flytte 3 lejesædskarakterer i gennemsnit

● NB: Vækstregulering med omtanke => kun på planter i god vækst

● Respekter blandeanvisninger med især græsmidler og undgå tab af 
udbytte. 

● Evt. split vækstregulering=> mindre afgrødestress 

● Fremtid vil give nye muligheder for at ramme mere præcist.

● Der laves nu test af muligheder med YARA-sensor eller CropManager.

● Godt landmandskab og fornuft er dog stadig moderne!!.
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Hvor er vækstregulering vigtig

● Stor biomasse i foråret – tidlig såning

● Tidlig tildeling af for meget N

● Kraftig afgrøde med stort N-optag i efteråret

● Blødstrået sort og tætte afgrøder

● Høj udbytteforventning  

● Meget husdyrgødning i sædskiftet



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Vinterhvedesort og lejesædsrisiko

Lejesæd Høj risiko Medium risiko Lav risiko 

Vinterhvedesorter Elixer, 

Substance, KWS 

Nils, Nakskov, 

Mariboss

Benchmark, Creator, 

Hereford, Kalmar, 

Ohio, Pistoria, 

Graham, Viborg, KWS 

Dacanto, Nuffield, 

KWS Cleveland, 

Sheriff, Jensen, ingen 

sortsnavn

KWS Lili, Torp

Points 2 0 -1
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Betydning af såtid og 
temperatur



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Model i CropManager til beregning af lejesædsrisiko i vinterhvede

Dyrkningsfaktorer Lav risiko Medium risiko Høj risiko Mulig score for hver 
faktor

Vinterhvedesort Høj stråstyrke Middel stråstyrke Lav stråstyrke -1, 0 eller 2

Jordtype
Sandjorde som ikke 
kan vandes 

Sandjorde som kan 
vandes. Andre 
jordtyper.

Svær lerjord og 
humus jorde

-1, 0 eller 1

Sådato Sen såning Middeltidlig såning Tidlig såning -1, 0 eller 2

Forfrugt
Forfrugt med lav 
eftervirkning. F.eks. 
Korn til modenhed

Forfrugt med middel 
eftervirkning. F.eks. 
Helsæd, korn

Forfrugt med høj 
eftervirkning. F.eks. 
vinterraps

-1, 0 eller 1

Biomasse (NDVI) Lavt NDVI-indeks Middel NDVI-indeks Højt NDVI-indeks -1, 0 eller 1

Maksimal samlet 
score

-5 0 7 -5 til 7



Kig på dine marker i CropManager

Eksempel Points

Forfrugt: Vårbyg -1

Jordtype: Lerjord 1

Sort: Sheriff 0

Såtidspunkt: 31/8 2

Vegetationsindeks 

(NDVI)
0

Sum 2

Anvend gradueret tildeling hvis der vækstreguleres
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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Tildelingskort i CropManager

Middelvalg hentes fra sprøjteplanen i MarkOnline,

og der gradueres +/- 25 procent
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Vækstregulering  vinterhvede
2019

● Afgrøder kraftige 2019: VENT til planter er i vækst!!–og ALDRIG
ved frost/stres

● CCC ( st.25-32)  (3 måneders sprøjtefrist)

● 0,5-1,0 l /ha, min 8-15 grader - skånsom

● Moddus Start – (st. 25-30) 

● 0,15 – 0,3 l/ha –kan til tider være aggressiv, 8-12 grader

● Moddus M, Trimaxx, Cuadro NT st. 30-39 – bedst 30 -32 

● 0,3-0,4 l /ha  (10-20 grader)– ofte sammen med 1. 
svampebehandling

● Medax Top St. 30-39 – bedst  30 -32

● 0,5 – 0,75 l/ha  (10-20 grader)- ofte sammen med 1. 
svampebehandling
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Vækstregulering  vinterrug
2019

● .2019: VENT til planter er i vækst!!–og ALDRIG ved frost/stres

● CCC ( st.25-32) (NB. 3 måneders sprøjtefrist)

● 0,75-1,0 l /ha, min 8-10 grader - skånsom

● Moddus Start – (st. 25-30) 

● 0,15 – 0,3 l/ha –kan til tider være aggressiv, 8-12 grader

● Moddus M, Cuadro NT, Trimaxx st. 30-39 – bedst 30 -32 

● 0,3-0,4 l /ha  (10-20 grader)– ofte sammen med 1. 
svampebehandling

● Medax Top st. 30-39 – bedst  30 -32

● 0,5 – 0,75 l/ha  (10-20 grader)- ofte sammen med 1. 
svampebehandling

● Cerone St. 33- 49 (15-20 grader) evt. som supl. behandling

● 0,25-0,4 l /ha – god vandforsyning – ellers skader
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De flotte afgrøder -
konklusioner

● Gødning: Ved meget kraftige afgrøder- træk første 
tildeling af gødning og spar 15-25 N - overvej 3- deling 

● Gødning: Forvent besparelse på 10-15 N med N-
prognosen i marts (70- 105 kr./ha)

● Ukrudt. Brud tid på at afdække restbehov for 
ukrudtsbekæmpelse. 

● Vækstregulering: Større behov 2019 – vælg sikker 
strategi – uden TAB

● God vækstsæson 2019 !!


