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Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs og rødsvingel
Målret bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene, giver udbyttetab eller
høstbesvær. Rapgræsser (enårig og alm.) er et alvorligt problem, fordi arterne påvirker kvaliteten i den
høstede vare og ikke - eller kun vanskeligt - kan frarenses. Kemisk bekæmpelse af rapgræsser er desværre
vanskelig og til tider umulig, og samtidig kan midlerne være hårde ved afgrøden. Haremad og skræppe er
vanskelige at frarense i alle de storfrøede græsarter/sorter. Endelig skal de arter bekæmpes, som forekommer
i så store mængder, at der er risiko for direkte udbyttetab, høstbesvær eller kraftig forøgelse af frøpuljen i
jorden.

Bekæmpelse af enårig rapgræs med Hussar Plus OD i rødsvingel i foråret
Hussar Plus OD er godkendt til mindre anvendelse mod enårig rapgræs i rødsvingel i foråret, og anvendes
bedst som opfølgning på en behandling med samme middel i efteråret, på små planter ved kørsel under lune
forhold (over 7-8°C). Problemet med enårig rapgræs i rødsvingel skal være stort, førend en behandling
iværksættes, da rødsvingel kan blive ”sat” af en behandling, hvis det efterfølgende bliver tørt.
Er der anvendt 0,05 l/ha Hussar Plus OD i efteråret, kan anvendes 0,05-0,09 l/ha i foråret. Er der ikke
foretaget en behandling i efteråret, anvendes en splitstrategi i foråret med 2 x 0,07 l/ha, hvor første
sprøjtning foretages, så snart væksten er i gang, og den opfølgende behandling 2-3 uger senere. Hussar Plus
OD skal altid tilsættes 0,5 l/ha Renol. Læs etikette før brug.

Bekæmpelse af alm. rapgræs, vindaks og flyvehavre i alm. rajgæs i foråret
Primera Super er godkendt til mindre anvendelse mod ovenstående arter i alm. rajgræs. Midlet skal først
anvendes ved begyndende strækning og under gode og lune vækstforhold (over 10-12°C). Der skal anvendes
0,8-1,0 l/ha Primera Super + 0,2 l/ha spredeklæbemiddel for god effekt. Læs etikette før brug.

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i rødsvingel og alm. rajgræs i foråret
Almindelig tokimbladet ukrudt bør bekæmpes tidligt forår, mens rodukrudt som skræpper, tidsler m.v. først
kan bekæmpes senere i foråret i begyndende strækning under lune forhold med Ariane FG S. (rødsvingel og
alm. rajgræs) eller Mustang Forte (kun alm. rajgræs). Midlernes anbefalede dosis og temperaturafhængighed
for god effekt ses i tabel 1.
Tabel 1. Anbefalet dosis og temperaturkrav ved de forskellige midler mod tokimbladet ukrudt.
Anbefales dosis og temperaturkrav ved de forskellige midler
Zypar /
Catch /
Ariane FG S.* /
DFF/Legacy
Primus XL
Mustang Forte
Anbefalet dosis
0,75 l/ha /
0,6 l/ha /
2,5 l/ha /
0,06 l/ha som iblanding
0,75 l/ha
1,0 l/ha
Temperaturkrav
2-3°C
Over 5°C
Over 10-12°C
*Ariane FG S. kun om foråret efter høst af korn (maks. 2,5 l/ha) eller frøgræs (maks. 3,5 l/ha).
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Se tabel 2 for valg af midler/middelsammensætning afhængig af dominerende arter i marken.
Tabel 2. Valg af midler/middelsammensætning afhængig af dominerende arter i marken.
Tokimbladet ukrudt
Midler*
Stedmoder og ærenpris
DFF/Legacy, Catch
Fuglegræs
Primus XL, Ariane FG S, Mustang forte, Starane XL, Zypar
Haremad
Primus XL, Ariane FG S, Mustang forte, Zypar
Hønsetarm
Ariane FG S, Mustang forte
Kamille
Primus XL, Mustang forte
Skræppe
Starane XL
Storkenæb
Zypar, Ariane FG S, Mustang Forte
Tidsel
Ariane FG S, Mustang forte
Vejbred
Ariane FG S
*Zypar, Catch og DFF/Legacy er alle godkendt til mindre anvendelse i alm. rajgræs og rødsvingel, mens Mustang Forte
kun er godkendt til mindre anvendelse i alm. rajgræs. Primus XL og Ariane FG S. er ordinær godkendt til brug i frøgræs.
Halm må kun opfodres, hvis der anvendes Primus XL og/eller Ariane FG S. Læs ALTID etiketterne før brug.

