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OBS på hurtig og kraftig fremspiring af spildkorn i rapsmarkerne i år
Rapsen spirer hurtigt og ensartet frem i den lune og tilpas fugtige jord i år – men det samme gør også
spildkorn, som især i de direkte såede marker og i sammenpløjninger hurtigt kan sinke rapsens vækst.
Kraftige bestande af spildkorn, og spildkorn jævnt fordelt over hele marken, skal bekæmpes med det
samme, det har udviklet 1-2 blade – i år er det flere steder tilfældet allerede på rapsens kimbladstadie.
Intet bør sinke rapsens vækst her i dens begyndende vigtige vækstfase.
Direkte såede marker (og i sammenpløjninger m.v.)
Er der meget spildkorn, skal bekæmpelsen starte, når spildkornet har udviklet 1-2 blade, hvilket er NU i
mange nysåede rapsmarker. Billede 1 og 2 viser et eksempel på en vinterrapsmark på kimbladstadiet, hvor det
er højt på tide, at der bliver foretaget en spildkornsbekæmpelse.
Det lune vejr og den tilpas fugtige jord betyder forhåbentlig, at spildkornet fremspirer meget ensartet i år, så
man får fat i den største mængde spildkorn ved denne ene tidlige behandling. Efter behov skal der så følges
op med en eventuel anden behandling mod spildkorn, eller man kan alternativt afvente brug af Kerb i det
sene efterår, hvis senere fremspiret spildkorn ikke findes i så store mængder, at det sinker rapsens vækst i
efteråret.

Billede 1 og 2. Vinterraps på kimbladstadiet, hvor der hurtigst muligt skal bekæmpes spildkorn.

Pløjede marker
Hvis problemet med spildkorn derimod er begrænset, og rapsens vækst ikke bliver hæmmet – bl.a. ofte i
pløjede marker, og hvor der evt. har været en større fremspiring (og evt. nedvisning) af spildkorn, inden
rapsen blev etableret, kan beslutning om eventuel bekæmpelse i hele eller dele af marken afvente
fuldstændig fremspiring - på spildkornets 3 bladstadie.
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Dosis og middelvalg
Spildkorn af hvede og især af vinterrug kræver højere dosis end spildkorn af byg. På kornets 1-2 bladstadie
anbefales 0,2-0,25 l/ha Agil mod byg og 0,25-0,3 l/ha mod hvede og rug. Har spildkornet udviklet 2-3 blade
kræves højere dosis på 0,3-0,37 l/ha Agil. Denne dosis anbefales også, hvis man samtidig ønsker effekt på
græsser (ingen effekt på enårig rapgræs). Anvendes lavere doser end 0,25 l/ha Agil, bør der altid tilsættes olie
eller sprede-klæbemiddel.
Agil må anvendes to gange pr. sæson med hver maksimalt 0,37 l/ha og 3-4 uger mellem behandlingerne. Agil
og Focus Ultra må ikke blandes med Belkar pga. risiko for afgrødeskade.

Hold øje med eventuelle angreb af rapsjordlopper frem til rapsens 3-4 bladstadie
I nogle egne af landet, bl.a. på Fyn, er der meldinger om tidlige angreb/bid af rapsjordlopper i flere marker,
mens der andre steder / i andre marker (endnu) ikke er behov for bekæmpelse. Fra rapsens kimbladstadie og
frem til dens 3-4 bladstadie bør der dagligt holdes øje med eventuelle angreb af rapsjordlopper.
Medbring kun et skadedyrsmiddel samtidig med en spildkornsbekæmpelse, HVIS der kan ses angreb/bid i
marken. Der er INGEN langtidsvirkning ved en bekæmpelse. Risikoen for opbygning af resistens hos
rapsjordlopper mod skadedyrsmidlerne er meget høj. Billede 3 viser en vinterrapsmark på kimbladstadiet,
hvor der pt. IKKE er behov for at bekæmpe rapsjordlopper. Derfor bør der ikke i en sådan mark medbringes
skadedyrsmiddel samtidig med en eventuel tidlig spildkornsbekæmpelse.

Billede 3. I denne vinterraps er der pt. ikke behov for at bekæmpe rapsjordlopper. Den skal dog holdes under dagligt
opsyn for eventuelle angreb. Kommer der huller/bid inde i rapsens bladplader, bør rapsjordlopperne bekæmpes med
enten 0,15 l/ha Mavrik eller 0,2 kg/ha Karate.

