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Noteringen
u

Svin

Basisnotering (70,0-94,9) uge 26: 
10,20 kr.

Friland A/S giver i uge 26 
følgende tillæg til konventionel 
notering: Øko-tillæg (alle grise): 
4,00 kr./kg. Kvalitetstillæg (god-
kendte grise): 3,00 kr./kg. Ud 
over á conto udbetalingen ydes 
økologisk markedstillæg afhæn-
gigt af afsætningssituationen 
- for uge 26: 14,50 kr./kg for alle 
grise. Søer (slagtes ca. hver 3. 
uge) 14,00 kr./kg. Der udbetales 
også konventionel efterbetaling 
fra Danish Crown.

u
Smågrise

Vejledende notering fra Viden-
center for Svineproduktion for 
økologiske smågrise for uge 24: 
Beregnet smågrisenotering: 30 
kg: 1.100,53 kr. (0). Kg-regule-
ring: 12-25 kg: 17,57 kr. 25-30 
kg: 16,57 kr. 30-40 kg: 17,93 kr. 
Noteringen tager udgangspunkt 
i basisnoteringen fra Friland A/S 
og er inklusive efterbetaling.

u
Kvæg

Friland A/S giver følgende mer-
priser for økologisk kvæg leveret 
i uge 26: Kalve u/12 mdr.: 4,75 
kr./kg. Kvier og stude: Variabelt 
tillæg 11,50 kr./kg, kontrakttil-
læg 4,00 kr./kg.
Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og 
stude form > 3,5: 7,75 kr./kg.
Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og 
stude form < 3,5: 8,50 kr./kg. 
Køer og tyre > 24 mdr: 8,50 kr./
kg. DB køer, kontrakttillæg: 1,00 
kr. Ungtyre 12-24 mdr., variabelt 
tillæg: 5,00 kr./kg., kontrakttil-
læg: 2,50 kr./kg.
Kvalitets-godkendte dyr på 
kontrakt aftegnes med variabelt 
tillæg + kontrakttillæg. Tillæg-
gene gives til dyr, som overholder 
veldefinerede kvalitetskrav.

u
Tyrekalve

Vejledende notering på økolo-
giske tyrekalve fra Brancheud-
valget for Økologiske Kødprodu-
center: Jersey, (3. mdr., 65 kg). 
Pris: 1.362 kr. Kg-reg.: 9 kr. SDM, 
(3. mdr., 96 kg). Pris: 2.395 kr. 
Kg-reg.: 12 kr. Priserne er inkl. 
afhorning og studning.

Økologi & Erhverv tager forbehold 
for evt. fejl.

Rapsjordlopper er det 
værste skadedyr i økolo-
gisk vinterraps og en af 
de vigtige ting man skal 
have styr på for at få et 
ordentligt udbytte

En strategi kan være at følge varsler-
ne for rapsjordlopper tæt og undlade 
at dyrke raps i år med højt varsel for 
rapsjordlopper. Erfaringsmæssigt 
er der højt varsel for rapsjordlopper 
hvert 6-7 år. Men der er masser at 
eksempler på, at dyrkning af økolo-
gisk vinterraps kan gå godt trods var-
sel om mange rapsjordlopper. Der 
er en lang række faktorer, man kan 
arbejde med, der kan holde raps-
jordlopper nede og modvirke deres 
skadevirkninger, hvis man ønsker 
at dyrke raps, nu hvor prisen er høj. 
Foreløbige anbefalinger fra Projekt 
stabile udbytter i vinterraps blev 
præsenteret på en markvandring i 
juni på Stenalt Gods, baggrunden for 
anbefalingerne er rapsforsøg på fle-
re forskellige lokaliteter, samt at man 
har fulgt og indsamlet erfaringer fra 
ti forskellige bedrifter med marker, 
der blev sået til med vinterraps i ef-
teråret 2014.  
 
En central udfordring
Diskussionen centrerede sig om 
rapsjordlopper, som er en af de cen-

trale udfordringer i økologisk dyrk-
ning af vinterraps. Voksne rapsjord-
lopper hæmmer planternes vækst 
om efteråret, mens larverne øde-
lægger stængler og bladstilke i årets 
første måneder. Store og kraftige 
planter i god vækst er det vigtigste 
kriterium for, at en rapsmark kan 
overleve et angreb af rapsjordlopper 
og give et godt udbytte.

Derfor er sædskifte, sortsvalg, 
såtidspunkt, såbed og plantetal, 
næringsstoftilførsel og ukrudtsbe-
kæmpelse en del af skadedyrsfore-
byggelsen. 

Anbefalinger 
Kløvergræs er den bedste forfrugt til 
vinterraps, mens et fornuftigt sorts-
valg kan være linjesorten Quartz, der 
kan etableres tidligt og er billig i ud-
sæd, eller hybridsorter, f.eks. Carlo 
og Exclusiv, som har kraftig vækst og 
kan etableres med lavere udsæds-
mængde. 

Altafgørende er et godt såbed og 
en rettidig såning senest 10. august 
alle andre steder end kystnære og 
varme område som smålandshavet, 
hvor man kan så lidt senere i august. 

I økologisk vinterraps går man hø-
jere op i plantetal end ved dyrkning 
af konventionel raps for at sikre, at 
afgrøden kan konkurrere med ukrud-
tet og overskygge det. Diskussionen 
om det rette plantetal slutter aldrig. 
Til konventionelt dyrkede raps an-
befaler man 36-38 planter/m3, til 
økologiske raps går man højere op, 
nogen gange helt op til 50 eller 65 
planter, men det høje plantetal giver 

mindre planter, som er mere følsom-
me for angreb af rapsjordlopper. Her 
vil det være langt bedre med færre 
og kraftigere planter, fordi de ikke 
bliver så slemt angrebet af rapsjord-
lopper, og de påvirkes heller ikke så 
meget af angrebene. – 20 til 22 gode 
kraftige planter pr. kvm. er sådan set 
nok, fortalte planteavlsrådgiver Poul 
Christensen.

- Hvis man sår på række og rad-
renser, kan man tillade sig at gå ned 
i plantetal supplerede specialkon-
sulent i økologi Lars Egelund Olsen. 
Med lavt ukrudtstryk og kløvergræs 
som forfrugt, kan man vælge en 
rækkeafstand på 12,5 cm, mens 
man ved et stort ukrudtstryk kan gå 
højre op indtil maximalt 50 cm ræk-
keafstand.

En effektiv pløjning inden etab-
lering og radrensning to-tre gange 
er den anbefalede behandling mod 
ukrudt. Hvis man ikke kan prioritere 
nok gødning til vinterrapsen, bør 
man dyrke en anden afgrøde, siger 
erfaringerne. 
 
Andre strategier for bekæmpelse
Ud over at sikre store kraftige plan-
ter i god vækst, er der i forsøgene 
afprøvet forskellige andre strategier 

for at lokke rapsjordlopperne andre 
steder hen eller afskrække dem, så 
de ikke vælger at slå sig ned på raps-
planterne. Det er f.eks. at så majroer 
sammen med raps for at lokke raps-
jordlopperne væk eller lægge bånd 
af kalk ud tæt ved rapsplanterne, 
men man har indtil videre ikke fun-
det frem til nogen strategi med en 
sikker effekt. 

Resolut omsåning ved angreb
Når man har valgt at så økologisk 
vinterraps, skal man tjekke sin øko-
logiske vinterrapsmark for rapsjord-
lopper sidst i marts eller senest først 
i april. Det gøres ved at trække 15-
20 planter op hen over marken, og 
skære stænglen over med et langt 
skråt snit og tælle de hvide larver. 

Store kraftige planter kan klare 
sig og give et godt udbytte, selv om 
der er fem larver pr. plante, mens 
små spinkle planter måske bliver 
hårdt ramt allerede ved to larver pr. 
plante. Det er altså en vurdering, 
om marken er i stand til at give et 
ordentligt udbytte, og hvis planterne 
er hårdt angrebet af rapsjordlopper, 
er det vigtigt, at man tager en hurtig 
beslutning og sår en anden afgrøde 
i stedet. 
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