Styr rapsen fra
vækststart med Caryx
Mange rapsmarker er grundet det milde efterår blevet
kraftige i deres vækst. Specielt i de marker, hvor der ikke
er vækstreguleret i efteråret, har vækstpunktet strakt
sig. Caryx forventes godkendt til både efterårs- og forårsbehandling i vinterraps med op til 1,4 liter pr. hektar i alt.
Ved anvendelse i foråret stimuleres udviklingen af sideskud, afgrødehøjden reduceres, og risikoen for lejesæd
minimeres
Til foråret vil de kraftige rapsmarker
have fordel af at blive styret helt fra
vækststart. Der er skabt et godt grundlag for rapsen på grund af en god etablering, hvilket har medført en kraftig
pælerod og rodbasis.
Nogle steder er rapsen allerede begyndt
at sætte sideskud. Med Caryx vækstregulering i foråret er det muligt at ændre
arkitekturen på planten således, at længdevæksten opad bremses, og dannelsen
af sideskud fremmes. Derved opnås
flere og kraftigere sideskud.

Flere sideskud er en fordel
Typisk sætter en gennemsnitlig rapsplante 7-10 sideskud afhængig af plantetæthed og vækstvilkår.
I en omfattende undersøgelse fra
BASF i Tyskland er der talt sideskud
på ubehandlede og Caryx behandlede
rapsplanter. På de ubehandlede planter
var der i gennemsnit ni sideskud, og
hvor der var behandlet med 0,7 l Caryx
pr. hektar var der i gennemsnit fire flere
sideskud pr. plante.
De flere sidskud giver et godt fundament for at øge antallet af skulper og
derved et højere antal frø. Udbyttepotentialet øges på denne måde allerede
fra tidlig vækststart i foråret.

Hold rapsen grøn under
frøfyldningen
Der er god grund til at passe på rapsen
under blomstring og frøfyldning, da
de to har en væsentlig indflydelse på
udbyttet.
I rapsen er udbyttet meget afhængig
af en effektiv fotosyntese fra blade,

stængler og skulper samt forsyningen af
næringsstoffer og vand.
Raps skaber størstedelen af udbyttet ud
fra den fotosyntese, som foregår lige
her og nu. Blade og skulper er de mest
effektive fotosynteseapparater og derfor
de vigtigste at holde grønne og frie for
sygdomme.
Det kan ske med en til to svampebehandlinger i løbet af sæsonen for at
skabe de bedste betingelser for et højt
udbytte.

Her ses tydeligt effekten af at behandle
med Caryx. Til venstre en behandlet
plante og til højre en ubehandlet.

Nemmere høst efter Caryx
Til høst er raps behandlet med Caryx
ensartet i højde, og den er nemmere at
høste.
De første tilbagemeldinger fra landmænd er, at plantehøjden bliver reduceret med 20 til 30 cm. Rapsen er meget
ensartet, og høstkapaciteten er øget med
op til en km/t højere høsthastighed.
I storparcelforsøg, udlagt hos landmænd, er erfaringen et merudbytte fra
300 til 700 kg/ha.

Her ses et vækstpunkt, hvor der er
behandlet med Caryx. Det er kort og
kompakt.

Caryx anvendes meget tidligt
Det anbefales at udbringe 0,7 l/ha Caryx
tidligt - gerne lige efter vækststart, når
rapsen begynder at strække sig og typisk er 20 til 30 cm høj. Det giver størst
effekt på dannelsen af sideskud.
I det tidlige forår forekommer ofte nattefrost, hvilket ikke har nogen betydning for behandlingen med Caryx så
længe, der er vækst i planterne.
Af Dorthe Kappel, BASF Crop Protection
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Her er et vækstpunkt, som ikke er
vækstreguleret. Det er længere end et
Caryx-behandlet vækstpunkt.

FRDKnyt | januar ’15

21

