
Godt vinterrapsudbytte kommer 
ikke tilfældigt 

Her er der gode muligheder for en vellykket rapsmark 

• Marken er klar efter sidste afgrøde senest 5. august.

• Rettidig såning (10-20. august – i lune egne en uge senere) – Vinterraps kvitterer voldsomt 

for rettidig såning – koster i gns. 36 kg frø pr ha/dag det udsættes – få naboen eller 

maskinstationen til at så, hvis du er i gang med at høste. Der er mange penge at høste til 

næste år hvis du får rapsen rettidigt i jorden.

  Eks. 10 ha x 10 dage x 36 kg/dag x 6,5 kr./kg  =  23.400 kr. 

’ 

• Bedre jord – gerne lerjord.

• Godt såbed – Pas på udtørring og for fin pulverisering ved tør jord.

• Rækkedyrkning på 25-50 cm giver bedste udbytte ifølge svenske forsøg og data fra nyt

projekt i DK. Dog kan man så på 12,5 cm hvis man har rene marker.

• Lavt plantetal og rækkedyrkning er med til at give stærke og kraftige planter

• Gerne ren mark – helst ikke med agerkål, kamille, fuglegræs, hyrdetaske, spergel og

spildkorn i for store mængder. Vigtigt at lægge ukrudtsstrategien før såning.

• Når rapsen sås tidligt eller der er nedmuldet halm, bør rapsen tilføres 40-60 kg N i

efteråret. Kvælstoffen kan komme fra eftervirkning eller tilføres som gødning. Nyeste

forsøg viser at det ikke påvirker den totale mængde N til marken.

• Vigtigt med svovl til afgrøden - 30-40 kg/ha.

• Der skal være nok kvælstof på ejendommen, til at rapsen kan få sit N-behov dækket

• Hold styr på agersneglene
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Forskellige gødningstildelinger i efteråret 

Resultater fra projektet projektet Dyrkningssikkerhed og strategi i økologisk vinterraps viser at:



Her bør du overveje at lade være: 

• Du kan ikke så rettidigt

• Der er højt ukrudtstryk i den valgte mark – især af agerkål, kamille, fuglegræs

hyrdetaske, amsinckia, samt spildkorn.

• Lettere jord

• Svært ved at nå rettidig ukrudtsbekæmpelse med radrenseren

• For lidt gødning på ejendommen, til at fuldgøde rapsen

• Dårlig forfrugt, som ikke kan høstes eller pløjes ned i starten af august.

• Frøgræs og bælgplanter, gulsennep og kål som forfrugt. Frøgræs tager N, og

bælgplanter inden for 2 år kan give kålbrok og knoldbægersvamp.

• Mange rapsmarker i området, da det giver større skadedyrstryk

Men husk – at vinterraps er en mere risikobetonet afgrøde end f.eks. vårbyg, og enkelte år kan det gå galt pga. 

vejret eller skadedyrsangreb. Hvert 7 år i gns. kommer der store angreb af rapsjordlopper.  

Udarbejdet at Jesper Fog-Petersen 25.4.2018 

Markdemoen afholdes i projektet Dyrkningssikkerhed og strategi i 
økologisk vinterraps, som er støttet af:




