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Bekæmpelse af rodukrudt og spildkartofler i vårkorn
Den bedste effekt mod spildkartofler, tidsler, gråbynker, padderokker og andet rodukrudt opnås ved at udføre
en bekæmpelse i kornets begyndende strækning (st. 31-32), hvor man er sikker på, at alle nye skud er
fremme, og man opnår en effektiv virkning ned i ukrudtets udløbere. Bemærk dog, at ”deadline” for brug af
Mustang Forte er st. 32 (begyndende strækning), for MCPA (Metaxon) st. 39 (fanebladet fuldt udviklet) og for
Pixxaro st. 45 (senest begyndende skridning). For sen anvendelse af midlerne i forhold til de nævnte stadier er
hård ved afgrøden og koster udbytte. I vintersæden er ”løbet således kørt” i vinterbyg og vinterrug, mens der
endnu er en sidste chance i vinterhvedemarkerne med MCPA og Pixxaro.
I kartoffelsædskifterne skal man være opmærksom på, at der i år er langt flere spildkartofler i markerne end
normalt på grund af den milde vinter. Er der større udfordringer i markerne med spildkartofler og/eller
rodukrudt, er det vigtigt at følge en behandling ved begyndende strækning op med en behandling med
glyphosat før eller efter høst under hensyntagen til gældende regler og muligheder herfor. Uanset valg af
middel mod spildkartofler vil der stadig blive sat døtreknolde, som giver genvækst den følgende sæson.
Glyphosat før høst, som er tilladt i foderafgrøder, ødelægger døtreknoldene, så genvækst den følgende sæson
bliver begrænset. Mod agerpadderok har glyphosat dog INGEN effekt, hvorfor eneste effektive løsning er
anvendelse af fuld dosis MCPA (Metaxon) senest i st. 39.
Se tabel 1 for anbefalede løsninger mod rodukrudt og spildkartofler i vårkorn. Se i øvrigt tidligere udsendt
VÆKST om ukrudtsbekæmpelse i vårkorn.
Tabel 1. Anbefalede løsninger mod rodukrudt og spildkartofler i vårkorn.
Ukrudtsarter
Middel*
Dosis pr. ha Bemærkning
St. 30-32
Mustang Forte
0,75 ltr.
Vær opmærksom på restriktionerne for efterfølgende
Spildkartofler,
afgrøde og halmanvendelse. Bl.a. må kartofler og roer
gråbynker, følfod,
først etableres 14 mdr. efter behandling og bælgsæd
svinemælk, agertidsler
24 mdr. efter. Læs midlets etikette.
Mod rodukrudt køres til den sene side for at sikre, at
alle rodskud er fremspiret – dog senest i st. 32.
St. 30-32
Pixxaro
0,35 ltr.
IKKE i havre.
og senest st. 45
Pixxaro har ingen restriktioner ift. efterfølgende
Spildkartofler
afgrøde.
St. 30-39
MCPA
1,0 ltr.
Kræver varmt vejr og min. 200 l/ha vand. Bemærk –
Agerpadderok, tidsler,
+ Ammoniumsulfat
+ 2,0 ltr.
MCPA er eneste effektive løsning mod agerpadderok.
svinemælk, gråbynke
Glyphosat før eller efter høst har INGEN effekt på
agerpadderok. Tilsætning af ammoniumsulfat øger
effekten mod tidsler og især agerpadderok. Der bør
være ca. 2 uger mellem alm. ukrudtssprøjtning og
MCPA, så rodskud er kommet i god vækst igen, når
MCPA anvendes.
*Midlerne – anvendt solo eller for MCPA´s vedkommende i blanding med et andet middel - har også effekt på alm.
tokimbladede ukrudtsarter, hvis ikke tidligere bekæmpelse heraf er udført. Se tidligere udsendt VÆKST om
ukrudtsbekæmpelse i vårkorn.
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