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Udbytte og vækststyring

• Udbyttekomponenterne i korn er:

Antal strå pr. m2 (etablering)

X 

Antal kerner pr. aks.(gødning)

X

TKV (planteværn og lejesæd)

• Lejesæd ødelægger korthuset



For mange strå pr. m2

• Agropro’s hvede demoparceller 2014

• Sorten Ellvis var sået med både 155 kg og 

310 kg pr. ha.

• Hotspot møde i juni talte vi aks pr. m2.

• 155 kg udsæd – ca 800 aks – 101 hkg/ha

• 310 kg udsæd – ca 1200 aks – 93 hkg/ha



6-800 stærke strå pr. m2

• Etableringen skal have den målsætning, at 

der ved begyndende strækningsvækst er 

6-800 stærke aksbærende skud pr m2.

• I hvedemarken er denne fase overstået for 

i år.

• I vårsæd starter etableringen meget snart.



Vi forventer meget af en 

hvedeplante:
• Store aks med mange kerner på kraftige 

strå som med fire sunde og veludviklede 

blade i starten af juli, selv under kraftige 

regnskyl, forbliver opretstående helt frem 

til høst. 

• ”Det kan kun lade sig gøre med et kraftigt 

strå med fæste i et sundt rodnet!”



Sædskifte

• Mono-kultur = sikker problem-kultur

• Majs er kendt som Fusarium-rede forud for 

hvede – og det angriber ikke kun i akset til 

sidst!

• Mange sygdomme kan overføres mellem 

kornarter.

• ”Ægte” sund forfrugt: roer, bælgfrugter, 

korsblomstret



Bejdsning

• Med valg af såsæd følger også middelvalg 

af bejdse (+/-)

• Latitude (silthiofam) er eneste godkendte 

mulighed på DK-marked mod goldfodsyge

• Celest (difenoconazol + fludioxonil) mod 

bl.a. fusarium

• Etc..



Såtidspunkt

• Tidspunkt: pest eller kolera

• Tidlig såning fremmer hurtig 

planteudvikling, men er ofte ensbetydende 

med lune temperaturer som fremmer de 

”varme-elskende” fodsygdomme.

• Jordtemperatur omkring de 10 grader og 

fugt og begyndende køligt vejr er perfekt 

for infektion, spredning og formering af 

sporer.



Sortsvalg

• Er data for sortsegenskaber til at stole på?

• Sortstype: enkeltaks, buskning, etc.



Så-nøjagtighed
• For dybt = svag modstandskraft, dårlig 

vækst, lang fremspiringsperiode (øger 

bl.a. Goldfodssyge)

• For tæt = intern konkurrence mellem 

enkelt planter, uens vækst, svage skud



Start med at kigge på rødder



Mixed fodsyge 

Alle gode gange tre:

(Ritmo vinterhvede 

efter majs)

1 = Rhizoctonia

2= Goldfodsyge

3 = Fusarium



Efter fremspiring
• Mulig med tidlig indsats at reducere angreb (som 

sjældent er synlig med det bare øje)

• Skal ske i den tidlige vækstfase = fra begyndende 

skuddannelse (stadie 30) og inden 1. knæ!

• Kurativ (indtil 400oC-dage efter infektion) og præventiv 

virkning (indtil + 140oC-dage)

• 450 g/ha Cyprodinil (Unix), 160 g/ha Prothioconazol

(Proline), 230 g/ha Boscalid (Cantus) (Tysk anbefaling)

• Vigtig med bred indsats: bekæmpes kun den ene giver 

den plads til en anden!

• Intensiv vækstregulering har en positiv bivirkning mod 

ex. skarp øjeplet



Gødningsforsyning

• Vi skal have god stråstyrke og et fyldigt 

aks.

• Gødningstildelinger skal give

en harmonisk vækst.

• Der må ikke mangle stave 

i Justus von Liebigs

berømte kar.



Gødningsforsyning

• Professor C.G. Ehrenberg fremsatte også 

en plante ernæringslov  i midten af 1800-

tallet.

• Kali-Kalk-Loven



Kalcium er afgrødernes

”mørtel mellem murstenene”
• Kalcium er planternes naturlige vækst- stabilisator.

• Når kalciumionen bliver optaget af planten, så vil den gå 

i forbindelse med pektinsyre, og der dannes 

kalciumpektat. Det er planternes mørtel.

• Jo mere kalciumpektat – jo stærkere cellevægge.

– Bedre stråstyrke

– Bedre modstandskraft med svampe og insekter.

– Mindre evne til at vokse i volumen 



Kalcium er afgrødernes

”mørtel mellem murstenene”
• Kalcium i form af kalciumpektat kan ikke flyttes rundt i 

planten, og derfor ses kalkmangel først på de yngste 

blade og ved manglede roddannelse

• Jorden calciumindhold estimeres via Rt i vores 

jordprøver, men det måles ikke.

• Det tilgængelige Kalcium påvirkes af mange faktorer i 

det kemiske samspil i jorden.

• Humussyre i jorden binder kalciumionen og forhindrer 

planternes optagelse af kalcium.



Kali og Kalcium kan bytte plads

• Hvis der meget kali tilgængeligt for planten, men ikke så 

meget kalcium, så vil kali indgå i planternes mørtel i 

stedet for kalcium.

• Så Kali – Kalk – loven betyder, at ”mørtlen” dannes med 

det næringsstof, der er lettest tilgængeligt – den mindste 

er ikke vækstbegrænsende som i Leibegs kar.

• Kaliforbindelsen giver blødere plantevæv med større 

tendens til lejesæd, men ikke nødvendigvis lavere 

udbytte.



Kalcium kan tilføres med andet 

end jordbrugskalk.

• Kalkholdige produkter med langtidseffekt:

– Jordbrugskalk

– Novogro – og andre kalkstabiliserede slamprodukter.

• Kalkholdige produkter med hurtig effekt

– Kalksalpeter (N15 med ren nitratkvælstof)

– Gips ? 

– 500 kg jordbrugskalk i såbedet

– Kalciumklorid (CaCl2)

– Hårdt vand ? Her bruger vi fosmagnit til at sænke pH

• Tyske forsøg har i 2015 vist merudbytte for tilførsel af 

10 l CaCl2 på 4 Hkg hvede.

• Høj kalitilførsel – bør suppleres med ekstra kalcium.



LMI jordanalyse

• Med denne analysetype får man både Kalcium og N-min



Høj TKV ved høst

• Sunde planter 

• Ingen lejesæd

• Rettidig høst.



Afgrøderne skal være 

vækstregulerede
• Kvælstof og vækstregulering i korrekt samspil løfter 

udbyttet.

• Vi skal tænke, at afgrøderne skal være permanent styret 

af en vis mængde vækstregulering.

• Det er ikke en enkeltstående behandling i begyndelsen 

af maj.

• Afgrøderne skal ikke vækstreguleres – de skal være 

vækstregulerede.



Afgrøderne skal være 

vækstregulerede
• Der skal være symmetri i den vækstregulerede plante

Ikke sådan!

Men sådan!



Vækstreguleringsmidler
Handelsnavn Aktivstof Max dos. 

Korn

Max dos. 

græsfrø

Godkendt 

i stadie:

CCC 750 750 g Chlormequat –

Chlorid

0,5-1,5 l/ha 2,5 l/ha 25-31

Terpal 305 g Mepiquat-

Chlorid + 155 g 

Ethephon

1 l/ha vårbyg

1,2 l/ha hvede

2 l/ha rug 

2 l/ha 31-49

Medax Top 50 g Prohezadion-Ca

+ 300 g Mepiquat-

Chlorid.

1,5 l/ha 1,5 l/ha 30-39

Medax Max 50 g Prohezadion-Ca

+ 75 g Trinexapac-

ethyl

Ikke godkendt Ikke godkendt

Moddus 250 g Trinexapac-

ethyl

0,4 l/ha hvede 0,8 l/ha 25-49

Cerone 480 g Ethephon 1,0 l/ha hvede

0,5 l/ha byg

Ikke godkendt 33-49

* Aktivstoffet har rodstimulerende effekt.



Vækstreguleringsmidler
Trinexapac

Handelsnavn Aktivstof Dos. 

Korn

Dos. 

græsfrø

Godkendt i 

stadie:

Moddus Start 250 g Trinexapac-

ethyl

0,3 l/ha hvede

0,6 l/ha byg

0,8 l/ha 25-49

Moddus M 250 g Trinexapac-

ethyl

0,4 l/ha hvede

0,6 l/ha byg

0,8 l/ha 30-39

Trimaxx 175 g Trinexapac-

ethyl

0,5 l/ha hvede

0,5 l/ha byg

0,8 l/ha 31-39

Trinex

(Moddus M)

250 g Trinexapac-

ethyl

0,4 l/ha hvede

0,6 l/ha byg

0,8 l/ha 30-39

Cuadro 250 g Trinexapac-

ethyl

0,4 l/ha hvede

0,6 l/ha byg

0,8 l/ha 30-39

NB: Der er doseringsforskelle i de forskellig kornarter (havre 0,3 l/ha kun til stadie 34)



Vækstreguleringsmidler
til raps

Handelsnavn Aktivstof Dos. efterår

Raps

Dos. Forår 

Raps

Godkendt i 

stadie:

Caryx 210 g Mepiquat

30 g Metconazol

0,7 l/ha 0,7 l/ha 13-59

Folicur /

Tebuconazol

Orius 200 EW 200 g Tebuconazol 0,875 l/ha 1,25 l/ha

Agros Tebu 200 g Tebuconazol Som Orius -69

Folicur Xpert 160 g Tebuconazol

80 g Prothioconazol

0,78 l/ha 0,78 l/ha 14-69

Juventus 90 90 g Metconazol 1,0 l/ ha 1,0 l/ha 15-65





Hvor meget for 50 kr.?

Handelsnavn Pris pr. liter Dos. for 50 kr. Fuld dosis

i hvede

% af fuld 

dosis,

hvede

CCC 750 102 kr./l 0,5 l/ha 1,5 l/ha 33 %

Terpal 186 kr./l 0,27 l/ha 1,5 l/ha 18 %

Medax Top 200 kr./l 0,25 l/ha 1,5 l/ha 17 %

Moddus M 400 kr./l 0,125 l/ 0,4 l/ha 31 %

Cerone 249 kr./l 0,20 l/ 1,0 l/ha 20 %



Skematisk beskrivelse af aktivering af 

Medax Top og Moddus

Kilde: Dr. W. Rademarcher



Medax Top

• Aktivstoffet i salgsvaren er:

Prohezadion-Ca

• Ca skal væk, for at molekylet bliver til en 

aktiv syre i planten. Gælder særligt i hårdt 

vand.

• Derfor skal der tilsættes ammoniumsulfat 

eller Fosmagnit i sprøjtevæsken.



Effekt +/- ammoniumsulfat

Kilde: Dr. W. Rademarcher



Vækstreguleringsmidlernes 

temperaturfølsomhed.

Kilde: Dr. W. Rademarcher

Moddus

Start ?



Vækstregulering i vinterhvede
Baseret på højere N-tildelinger

21        25        29         30          31        32        37         39        49        51         59     61-69   71-

92

T0 – senest 1.apr.

CCC 750 0,25

Moddus start 0,1

Eller

Moddus start 0,2

T1

Medax Top 0,25

Moddus M  0,1

Til alle behandlinger 

tilsættes: 

0,3 liter Fosmagnit 

0,05-0,1 Super ADD

T2

Moddus M 0,2

EVT .T1+

Kraftig vækst

Langstrået sort

Højt N

Medax Top 0,5  

T3

Ikke godkendte 

midler.

For sent ! 

EVT. T2+

Kraftig vækst

Cerone 0,3  



Byg

• Byg skal også vækstreguleres.

• Først i vækstsæsonen skal strået styrkes med Moddus

og Medax Top.

• Ved skridning bruges Cerone, der bl.a. fremmer 

dannelsen af lignin i planten. 

• Derved styrkes akset og nedknækning minimeres.

• Cerone er det ”farligste” middel at anvende, da det kan 

skade ved høj temperatur (+20 grader).



Vækstreguleringsstrategi i vårbyg 
Baseret på højere N-tildelinger

21        25        29         30          31        32        37         39        49        51         59     61-69   71-

92

T0 – buskning.

Moddus M 0,15

T1

Medax Top 0,25

Moddus M  0,1

Til alle behandlinger 

tilsættes: 

0,3 liter Fosmagnit 

0,05-0,1 Super ADD

T2

Cerone 0,2-0,4

Evt T1+

Kraftig vækst

Langstrået sort

Højt N

Medax Top 0,5  

T3

Ikke godkendte 

midler.

For sent ! 



Opsummering
Etablering

Sædskifte

Sort

Bejdsning

Såtidspunkt

Plantetal

Håndværk

Undgå fodsyge

Brug 

kvælstoftyper til at 

styre væksten

Tilpas fra starten

Ikke for meget –

Ikke for lidt

Kalk må ikke 

mangle

Afgrøderne skal 

være 

vækstregulerede.

Det er ikke en 

enkeltstående 

behandling, men 

en løbende 

indsats.


