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Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps i foråret
Kamille
Vi forventer ikke behov for opfølgning mod kamille i foråret, hvis der er anvendt 0,4-0,5 l/ha Belkar i efteråret.
Behovet vil afhænge af vinterrapsens konkurrenceevne, kamilleplanternes størrelse og effekten af en
eventuel Belkar-behandling i efteråret. Som tommelfingerregel vil bekæmpelse i en normalt udviklet afgrøde
være aktuel ved mere end 0,5-1 kamilleplante pr. m2. Ofte vil både kamille og burresnerre optræde mest
massivt i foragre, hvor plantebestanden samtidig oftest er mest åben.
Vær opmærksom på sprøjtefrister og risikoen for rester af Clopyralid i honning
Pga. flere fund af rester af clopyralid i honning, vil Landbrugsstyrelsen
køre en skærpet kontrol med overholdelse af sprøjtefrister i rapsen.
Anvendelse af Galera skal ske senest i st. 50 (dvs. inden knopperne bliver
synlige ovenfra). Matrigon skal anvendes senest i st. 55 (dvs. hvor
blomsteranlæg på hovedskud er synlige men lukkede og uden synlige
gule kronblade). Et tiltag for at forhindre for sen brug af Matrigon er, at
der på lågene af dunkene nu er noteret en advarsel.
Galera
0,2-0,3 l Galera + 0,3 l PG26N pr. ha skal anvendes senest st. 50, og bør
anvendes i en periode med temperaturer fra 8-9°C og uden nattefrost. Det er vigtigt, at afgrøden ikke lider
under stress før og efter sprøjtningen. Stress kan være store temperaturforskelle mellem dag og nat,
nattefrost før og efter sprøjtning, næringsstofmangel, vandlidende jord, påvirkning af andre
planteværnsmidler og glimmerbøsseangreb.

Billede 1. Denne rapsplante er meget tæt på st. 50. Tjek nøje rapsens stadium inden
eventuel behandling med Galera, og sprøjt aldrig efter st. 50.

Matrigon 72 SG
80-110 g Matrigon + 0,5 l Renol pr. ha skal anvendes senest st. 55, og bør anvendes ved temperaturer på 1215°C, og samtidig god nattemperatur. Selv med den maksimale dosis på 0,11 kg/ha Matrigon 72 SG er
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effekten ikke altid tilfredsstillende. Vær i god tid før st. 55 klar til at udnytte en dag med bedst mulige dag- og
nattemperaturer i dagene før og efter sprøjtningen. Sprøjt gerne først på dagen, så midlet optages under
stigende temperaturer.

Billede 2. Når der ses gult i de første gule blomsterknopper, som i marken her, er det for sent at
anvende Matrigon. Foto: DowAgroSciences.

Spildkorn og græsser
Er der behov for at bekæmpe græs og/eller spildkorn i foråret, kan der anvendes 0,6-1,2 l Agil eller 1-2 l Focus
Ultra + 0,5 l Dash pr. ha i foråret ved temperaturer på 10-15°C. Højeste dosis ved store planter af rajgræs og
spildkorn af rug. Midlerne har ikke tilstrækkelig effekt mod enårig rapgræs uanset dosis. Vær opmærksom på
at såfremt midlet er anvendt i efteråret, kan samme middel ikke anvendes i foråret, da samme areal kun må
behandles hvert 3. år. Er Agil anvendt i efteråret, må Focus Ultra anvendes forår og omvendt.
Blanding med mikronæringsstoffer og skadedyrsmidler
Galera og Matrigon 72 SG anbefales ikke blandet med mikronæringsstoffer. Matrigon 72 SG kan blandes med
alle skadedyrsmidler, hvis der anvendes Renol som additiv.
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