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Tidlig såning og god etablering med det rigtige plantetal og gødningsniveau skal sikre, at rapsen 
kommer godt igennem vinteren. Vær grundig med at så i korrekt dybde, og undgå etablering med 
udsigt til kraftig regn i de første dage efter etablering.  
 

➢ Raps bør sås senest 20. august. 

➢ Hold plantetallet nede på 25-40 planter/m2. 

➢ Vær opmærksom på at ramme en sådybde på 2 cm – Sås for dybt, mindskes fremspiringen. 

➢ Pløjefri etablering: Fjern halmen, stubharv til 10-15 cm dybde, bekæmp stort ukrudt med glyfosat. 

➢ Basisbehovet for tilførsel af kvælstof om efteråret er 60 kg N/ha. 

➢ Pas på sneglene! Bekæmpelse kan starte allerede før såning ved stubharvning og evt. sneglegift. 

➢ Raps er ikke længere bejdset effektivt mod jordlopper, så følg fremspiringen og hold øje med 
angreb. Se nyhedsbrevet om jordlopper her. 

 
Såtid  
Raps skal etableres første gang det er muligt efter 1. august og helst inden 20. august. Målet er, at 
rapsen skal nå at udvikle mindst 8 blade, 8 mm rodhals og 8 cm pælerod før væksten går i stå i 
efteråret. Af hensyn til fremspiring og ukrudtssprøjtning må der på såtidspunktet ikke være udsigt til 
kraftig nedbør på femdøgnsprognosen.  
 
Plantetal og udsædsmængde 
Plantetallet skal gerne ligge mellem 30 og 40 veludviklede planter/m2. Plantetallet kan med fordel 
sænkes yderligere til 25 planter/m2, hvis der sås på stor rækkeafstand med henblik på radrensning 
eller med grubber. 
 
Hybridsorter sælges i units på normalt 1,5 millioner frø. Tabel 1 angiver, hvor mange hektar der kan 
tilsås med en unit (1,5 mio.) rapsfrø ved forskellige plantetal og fremspiringsprocenter. Ønskes f.eks. 
35 planter/m2, så rækker en pose på 1 unit til 3,9 ha ved 90 % markspiring. 
 
Tabel 1. Antal ha/unit (1,5 mio. frø). 

Markspiringsprocent 85 90 95 

Planter/m2 Tilsået ha/unit (1,5 mio. frø) 

25 5,1 5,4 5,7 

30 4,3 4,5 4,8 

35 3,6 3,9 4,1 

40 3,2 3,4 3,7 

45 2,8 3,0 3,2 

Eksempel:  
Vægt af en pose (= 1 unit) frø: 8,5 kg/unit. 
Ønsket plantetal er 35 og markspiringen er 90 %. I tabellen ses, at en pose rækker til 3,9 ha.  
Udsædsmængden bliver: (8,5 kg/unit) / (3,9 ha/unit) = 2,18 kg/ha. 
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Alternativt kan udsædsmængden beregnes ud fra tusindkornsvægten (TKV). TKV varierer fra parti til 
parti og ligger normalt mellem 4,5 g og op til 8,0 g. Når man kender TKV, kan udsædsmængden 
beregnes ved den velkendte formel: 
 

Antal planter/m2 x TKV (g) 
= Antal kg/ha 

Forventet markspiringsprocent 

Eksempel: Der ønskes 35 pl./m2, tusindkornvægten er 5,85 g og den forventede markspiring er 90 %.  
Der skal udsås: (35 planter/m2 x 5,85 g) / 90 % = 2,27 kg såsæd/ha. 

 
Sådybde 
Vi ser ofte, at raps sås for dybt. Rapsfrøene skal placeres i fugtig jord i maksimalt 2 cm dybde. Raps 
har ikke energi til at spire fra større dybder, især ikke hvis jordoverfladen er hård efter kraftig regn. 
Kun under meget tørre forhold kan sådybden øges til 3 cm. Sådybden i raps kan være vanskelig at 
kontrollere, da frøene er svære at finde i jorden – Man må derfor i høj grad stole på såmaskinens 
indstilling og egne erfaringer.  
 
Ukrudtsmidler anvendt i afgrøden før vinterraps 
I det meget tørre år 2018, så vi for første gang væksthæmning i raps sået efter korn behandlet med 
Hussar OD, Cossack, Atlantis OD mfl. For nogle midler af denne type er der på etiketten forbehold 
vedr. jordbearbejdning forud for efterfølgende afgrøde (se www.middeldatabasen.dk). 
 
I den seneste tid har vi haft en del nedbør, som har givet gode forhold for nedbrydning af de anvendte 
midler. I år forventer vi derfor ikke problemer med eftervirkning af ukrudtsmidler anvendt i 
forfrugten. 
 
Pløjefri etablering af vinterraps  
Mange har efterhånden gjort sig både gode og dårlige erfaringer med pløjefri etablering af vinterraps. 
Generelt må fremspiringsprocenten forventes at være lavere, regn med 70-80 %. For at få størst mulig 
succes med pløjefri etablering, og for at minimere risikoen for angreb af snegle og dårlig fremspiring, 
bør følgende seks punkter så vidt muligt følges: 
 

1. Fjern halmen. Alle erfaringer viser, at succesraten øges betragteligt, når halmen er fjernet. 
Raps sået i en måtte af halm opblandet i jord har større risiko for at udtørre eller blive ædt af 
snegle. Snegle kan let bevæge sig rundt i en blanding af jord og halm fyldt med hulrum. 
Alternativt kan rapsen sås med ”strip-till”, hvor jorden kun er bearbejdet i en smal stribe, hvor 
rapsen sås.  

2. Stubharv jorden inden såning. Hermed sikres et muldlag at så i, og der sker samtidigt en 
sneglebekæmpelse. 

3. 10-15 cm harvedybde ved såning er som regel nok. Under tørre forhold eller ved 
harve/pløjesål skal der harves i større dybder. Ved dybere jordbehandling på lerjord risikeres 
problemer med at trække for mange jordknolde op, og det kan igen føre til øget snegleangreb 
og dårlig fremspiring. 

4. Vurdér tromlebehov. Er jorden knoldet, vil tromling mase knolde ud og mindske problemer 
med snegle. Desuden holdes på fugten og sten trykkes ned.  

5. Bekæmp stort ukrudt med 500-1000 g/ha glyfosat evt. sammen med clomazon-produkt. 
Herved sikres, at der ikke er noget stort overlevende ukrudt i den nyetablerede rapsmark. 

6. Bekæmp spildkorn med Agil eller Focus Ultra, når spildkornet har 2-3 blade. 
 
Flere begynder at gøre sig erfaringer med at så raps direkte efter frøgræs. Se vores nyhedsbrev om 
netop dette emne her. 
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Snegle 
Efter høst skal man være opmærksom på, om der er mange snegle i stubben. Er det tilfældet, kan 
snegleantallet reduceres ved at holde jorden sort fra høst til såning. Bare en enkelt stubharvning har 
i praksis vist sig at gøre en forskel. 
 
Sneglegift kan udbringes allerede i forbindelse med såningen. Bland det ikke i såsæden, det giver for 
dårlig virkning – men udbring det på jordoverfladen i forbindelse med såning eller lige efter. I praksis 
er der set mange eksempler på dårlig effekt ved for sen bekæmpelse trods høje doser af sneglemidler 
og gentagne behandlinger. 
 
Kun et aktivstof er til rådighed: jernfosfat, som indgår i alle produkter. Anbefalet dosis er 4-5 kg/ha. 
Den ”rigtige” dosis afhænger dog af antallet af snegle, som kan være svær at fastlægge. Det kan derfor 
være aktuelt at anvende en dosis i den lave ende og gentage behandlingen, hvis sneglekornene 
hurtigt forsvinder. Hold øje med, hvor hurtigt granulaterne bliver ædt op. Det er vigtigt, at en evt. 
anden behandling ikke kommer for sent. 
 
Granulaterne kan tåle nedbør og deres effekt forventes at være intakt i op til 4-6 uger efter 
udbringning. 
 
Angreb af agersnegle kan fortsætte langt hen på efteråret – i mildt vejr endda også i november og 
december. Først ved flere nætter med stærkere nattefrost går aktiviteten i stå. 
 
Kvælstofmængde om efteråret 
For at få hurtigst muligt gang i de spæde rapsplanter kan det være en fordel at tildele kvælstof ved 
etablering – helst placeret eller nedharvet inden såning. Tidligt sået og veludviklet vinterraps kan 
optage 80-100 kg N/ha inden vinteren. For at rapsen ikke løber tør for kvælstof i løbet af efteråret, 
anbefales en basis-tildeling af 60 kg N/ha. 
 
Tabel 2 viser eksempler på justering af N-tilførslen ved såning under forskellige forhold. F.eks. hvis 
halmen fjernes, så kan N-mængden reduceres med 15 kg N/ha til 45 kg N/ha, fordi der ikke foregår 
en halm-nedbrydningsproces, som ”holder på” kvælstof. Ved sen såning efter 20. august reduceres 
basis-behovet med 20 kg N/ha til 40 kg N/ha, fordi rapsen ikke kan nå at optage den fulde 
kvælstofmængde. 
 
Tabel 2. Beregning af kvælstof-behovet til vinterraps om efteråret. 

 Korrektion N behov 

 Basis kvælstofbehov – halm snittet - 60 kg N/ha 

 Halmen fjernet før raps ÷ 15 kg N/ha 45 kg N/ha 

 Husdyrgødning eller slam tilført til forfrugten ÷ 25 kg N/ha 35 kg N/ha 

 Såning efter 20. august ÷ 20 kg N/ha 40 kg N/ha 

 Radrensning i det tidlige efterår* ÷ 15 kg N/ha 45 kg N/ha 

* Radrensningen løsner jorden og øger kvælstof-frigørelsen fra jordens N-pulje. 

 
Fosfor og kalium om efteråret 
Vinterraps får hurtigt et dybt og effektivt rodnet, der afsøger jorden for fosfor og kalium. Vi har ingen 
forsøg, der bekræfter en såkaldt ”starter-effekt” af placering af fosfor. Hvorvidt man tildeler fosfor 
om efteråret eller om foråret afgøres derfor af, hvad man anser for mest rationelt. På jorde med lave 
kalital (under 7), bør det sikres, at rapsen har ca. 30 kg kalium/ha til rådighed om efteråret. Hvis det 
passer i arbejdsgangen at tilføre fosfor og kalium om efteråret, kan man på lerjord sagtens flytte 
denne arbejdsopgave fra det travle forår.  
 
Husk at svovl tilført om efteråret ikke tæller med i at dække rapsens S-behov om foråret. 
 



Tilførsel af husdyrgødning 
Rapsen udnytter efterårstilført husdyrgødning lige så godt som forårstilført husdyrgødning. Raps kan 
således godt tildeles op til 60 kg/ha udnyttet kvælstof i husdyrgødning om efteråret og tilsvarende 
mindre mængde om foråret, uden at det går ud over udbyttet.  
 
Tilføres der jævnligt husdyrgødning, kan man roligt vente med gyllen til ind i september. På det 
tidspunkt er det tilladt at anvende slæbeslanger. 
 
På mange husdyrejendomme er såning med samtidig nedfældning, såkaldt ”gyllesåning”, en god 
løsning, idet der i en travl tid klares både såning og gyllenedfældning i én arbejdsgang. Ved gyllesåning 
er det vigtigt ikke at gå på kompromis med stubharvningen før nedfælderen. Tilstrækkeligt muld 
sikrer, at rillen lukkes efter nedfælderen, så rapsfrøene ligger i fugtig jord. Samtidig opnås en god 
sideeffekt på snegle. 
 
Ved gylleudbringning på sort jord kan kravet om nedfældning erstattes af forsuret slangeudlagt gylle.  
Vær opmærksom på betingelserne for forsuring er:  
 

1. at der i foråret slangeudlægges gylle på et vintersædsareal på 20 % af det areal, hvor der 
udbringes forsuret gylle til raps inden såning. Det betyder, at for hver 10 ha vinterraps, hvor 
der forsures og slangeudlægges gylle inden såning, i foråret skal udbringes forsuret gylle til 2 
ha med vintersæd. 
 

2. at der inden udbringning af forsuret gylle på sort jord indsendes en skriftlig meddelelse til 
kommunalbestyrelsen om hvilke arealer, der er omfattet i den pågældende planperiode, samt 
hvilken forsuringsteknik der anvendes. 

 

3. at der er et krav til pH ved forsuring ved udbringning på sort jord, se tabel 3. 
 
Tabel 3. Oversigt over krav til maksimalt pH ved udbringning af forsuret gylle før såning. 

Forsuringsteknik Kvæggylle Andre gylletyper 

Staldforsuring (Infarm) 5,5 5,5 

Tankforsuring (Harsø og Ørum) 6,0 6,0 

Kyndetofte Markforsuring  6,0 6,0 

Syre-N (Biocover) Markforsuring  6,4 6,0 

 
 
Med venlig hilsen      
Planteavlsrådgivningen    Irene Skovby Rasmussen 


