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Ukrudtsbekæmpelse i udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret
Er der / falder der tilstrækkelig regn i denne periode, vil den høje jordtemperatur betyde en hurtig
fremspiring, og dermed kan planterne forhåbentlig indhente noget af den manglende vækst fra optimal
etablering først i august. Samtidig vil der i flere marker være tilgængeligt kvælstof til rådighed, som forfrugten
ikke har kunnet udnytte. Dette kan være med til at bidrage til en hurtig etablering og udvikling.
Spildkorn
En tidlig høst har forhåbentlig betydet, at spild fra dækafgrøden er ganske minimal. Modsat har der ikke været
gode betingelser for spiring af spildkorn i stubben. Spildkorn er næsten umuligt at bekæmpe i alm. rajgræs, og
ved evt. pløjefri etablering kan det være aktuelt at etablere frøet efter en bredbladet forfrugt.
Agil 100 EC har en godkendelse til mindre anvendelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand. Den maksimale
dosering er 0,1 l/ha Agil tilsat sprede-klæbemiddel. Den lave dosering sker af hensyn til afgrøden. Der er
konstateret betydelige afgrødeskader i forsøgene ved højere doseringer. For at sikre en effekt af den lave
dosering, er det vigtigt, at der tilsættes sprede-klæbemiddel, og der skal behandles på små spildkornsplanter
med 1 til 2 blade. Løsningen er en brugbar mulighed, men kan ikke løse større problemer. Derfor er en
omhyggelig pløjning fortsat grundstenen i bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn efter kornafgrøder.
Ukrudt
DFF/Legacy, Stomp og Boxer er godkendt til mindre anvendelse. Husk at have vejledningen fra
www.middeldatabasen.dk liggende før brug af midlet. I tabel 1 ses anbefalede løsninger til bekæmpelse af
ukrudt i alm. rajgræs udlagt i renbestand.
Tabel 1. Anbefalede ukrudtsløsninger i alm. rajgræs i udlagt i renbestand i sensommeren
Ukrudt
Middel
Dosering pr. ha
Bemærkning
Spildkorn
Agil + sprede-klæbemiddel
0,1 l + 0,2 l
Kun effekt på mindre mængder spildkorn med 1-2
blade. Kan give en vis påvirkning af udlægget.
Enårig
DFF/Legacy (+ evt. Boxer)
0,1-0,15 l (+ evt.
DFF/Legacy skal udbringes umiddelbart efter
rapgræs,
0,5-1,0 l)
såning, og frøene skal være dækket af jord.
vindaks,
tokimbl.
ukrudt
Tokimbl.
Express
7, 5 g
Anvendes når udlægget er fuldt fremspiret med 2ukrudt
+ sprede-klæbemiddel
+ 0,15 l
3 blade, og på ukrudtets 1-2 bladstadie.
eller
Nuance
+ sprede-klæbemiddel

5g
+ 0,15 l

I enkelte forsøg er der set en lille påvirkning af
frøgræsset, og der er risiko for et lille udbyttetab
ved høst.

