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Dyrkningsvejledning 2022 
 
Jordbund 
Olieræddike kan dyrkes på de fleste jordtyper. På de letteste jorde er det dog en betingelse, 
at der kan vandes. Næringsrige arealer bør undgås, da dette forlænger væksten. 
 
Afstand og problemukrudt 
Det er vigtigt, at der ikke indgår burresnerre, agerkål, agersennep, raps eller andre 
korsblomstrede spildplanter i den almindelige ukrudtsbestand. Der skal være min. 200 meter 
til andre olieræddike-marker og 100 m til andre korsblomstrede arter. Der skal min. være 8 år 
uden anden sort af olieræddike, havekål eller radise i marken. 
 
Udsædsmængde 
Der udsås ca. 8 kg/ha ved rækkesåning og 10-12 kg/ha ved bredsåning. 
 
Såning 
Såbedet skal være veltilberedt og sådybden bør være 2 cm. Afgrøden kan etableres på 
rækker, således at radrensning er mulig. 
 
Såtidspunkt 
Olieræddike bør først udsås, når jordtemperaturen er over 7 grader og i en periode med 
efterfølgende varmt og tørt vejr for at sikre en ensartet og hurtig fremspiring. Dette er for at 
sikre en koncentreret blomstring med ensartet afmodning. Såbedstilberedning kan 
påbegyndes 14 dage før planlagt såning for at lave falsk såbed og for at varme jorden op. 
 
Ukrudt 
Såfremt olieræddike er kommet hurtigt i gang i et godt såbed/godt vejr, vil den hurtigt kunne 
lukke af for ukrudt. 
 
Kemisk ukrudtsbekæmpelse 
Centium 36 CS er off-label godkendt med 0,2-0,25 l/ha og har god effekt på burresnerre, 
fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske. Centium udsprøjtes dagen efter såning. Der er 
set væsentlig påvirkning af afgrøden ved doseringer over 0,2 liter. 
 
Matrigon 72 SG er off-label godkendt og må bruges i rækkesået olierædikke med 0,14 kg/ha 
+ 0,5 l/ha olie som en båndsprøjtning og i bredsået olierædikke med 0,11 kg/ha + o,5 l/ha olie 
når ukrudtet har 2-4 blade. Matrigon har god effekt på kamiller, tidsler, brandbæger og andre 
kurvblomstrede ukrudtsarter. 
 
Radrensning 
Radrensning har god effekt på det meste ukrudt, da olieræddiken hurtigt lukker af. 1. 
radrensning skal gennemføres, mens ukrudtsplanterne er små.   
Effekten på ukrudtet øges ved øget tildækning med jord. Ved 2. radrensning skal der køres 



med større hastighed. Ved høj hastighed kan radrenseren skubbe jord ind under afgrøden og 
derved dække ukrudtet i rækken.  
 
Olierædikke kan med succes dyrkes økologisk, idet korrekte radrensninger kan give en 
tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse. 
 
Gødskning 
Landbrugsstyrelsens kvælstofnorm for høst 2022 er: 120 kg N/ha. 
 
Reducer evt. N-mængden med 30-50 kg, da for stor kvælstofmængde kan vanskeliggør og 
forsinker afmodningen. 
 
Fosfor og kalium 
Retningsgivende normer for fosfor (P) og kali (K) er henholdsvis 20-25 og 50-70 kg pr. ha. 
Desuden er det vigtigt at tilføre 20-30 kg svovl (S) pr. ha. 
 
Sygdomme & skadedyr 
Glimmerbøsser kan volde skader på olieræddike. Men der er desværre ingen godkendte 
midler til rådighed. Et godt sædskifte med lang afstand til sidste års rapsmarker virker 
begrænsende på angreb af glimmerbøsser. 
Trips og jordlopper kan bekæmpes med 0,2 L/ha Lamdex. Behandlingen må gentages op til 3 
gange. 
Kålmøl kan bekæmpes med Movento SC 100 med 0,75 l/ha ad to gange. DiPel DF og Turex 
WP kan anvendes til bekæmpelse af sommerfuglelarver. Alle er Off-label godkendt. 
 
For at mindske angrebet af svampesygdomme som kan give problemer med spiringen 
anbefaler vi en sprøjtning med 1,0 l Folicur Xpert eller Pictor Active, når 10% af skulperne har 
fuld størrelse (stadie 71). Denne behandling ser også ud til at give et væsentligt merudbytte. 
 
Høst 
Olieræddike kan skårlægges eller høstes direkte. 
Det er ekstremt vigtigt, at afgrøden først tærskes når den er moden. Erfaringerne viser 
også, at der skal tærskes meget lempeligt med åben bro og lave cylinderomdrejninger. 
Der må som udgangspunkt helst ikke høstes med en Claas Lexion maskine, idet erfaringer 
viser, at tærskningen er kan være så hård at spireevnen nedsættes. 
 
Høsttidspunkt 
Høsttidspunktet er ofte i september. 
 
Udbytter 
Udbytterne svinger fra 1.200 – 2.000 kg/ha. 


