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Ukrudt i udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne til foder
Ukrudt i udlæg med bælgsædsarter skal bekæmpes med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt. I
helsæd er det ikke afgørende, om der er lidt ukrudt tilbage i bunden af afgrøden. Sprøjt under gode
temperaturforhold (minimum 12-15°C) for at få optimal virkning af Fighter 480.

Udlæg af græs i vårbyg
Græsudlæg af rajgræs og rødsvingel tåler flere af de samme midler, som anvendes i vårsæd uden udlæg.
F.eks. er Express 50 SX/Trimmer SG, Primus XL, Pixxaro EC, Zypar og DFF/Legacy tilstrækkelig skånsom. Hvis
anvendelsen i udlæg ikke er angivet på etiketten, kan produktansvar dog ikke gøres gældende. Ally 20 SX og
Express Gold 33 SX bør ikke anvendes, fordi skånsomheden overfor græsset ikke er tilstrækkelig. Mustang
forte er på grund af en række restriktioner med hensyn til anvendelse af halm og etablering af efterfølgende
afgrøder med bælgplanter ikke egnet på kvægejendomme (se i øvrigt VÆKST – Ukrudtsbekæmpelse i
vårkorn).

Udlæg af kløvergræs i vårbyg, ærter og byg/ærtehelsæd
Det er vigtigt, at ukrudtsbekæmpelsen er skånsom overfor kløveren. Det eneste middel, der er fuldt skånsomt
overfor kløveren er Fighter 480. Stomp SC er lidt hård mod udlæg af kløver, og frøene skal være dækket af
jord. Behandlingen bør afvente, at hovedparten af kløverplanterne har udviklet første løvblad (spadebladet).
Det anbefales at anvende 0,5 -1,0 l/ha Fighter 480 + 0,5-0,9 l/ha Stomp CS.
Hvor ukrudtet er småt og bestanden af især fuglegræs og stedmoder er moderat, kan Stomp SC udelades. For
mere sikker effekt kan 0,5 l/ha Renol tilsættes i vårbyg med udlæg men kan være (for) hård i ærter og
byg/ærter med udlæg. Tilsætning af olie øger effekten på ukrudtet, men reducerer skånsomheden overfor
kløveren.

Udlæg af lucerne i vårbyg
I udlæg af lucerne ”behøves” ikke en fuldstændig effekt af ukrudtsbehandlingen, da overlevende ukrudt ikke
kan klare sig det efterfølgende år med gentagne slæt. Lucerneudlæg med kimblade tåler Fighter 480 + olie,
hvilket giver mulighed for en tidlig behandling på ukrudt på kimbladstadiet.
Fighter 480 + Stomp CS + olie tåles af lucerneudlæg, når første løvblad (spadebladet) er udviklet. Hvis Stomp
CS skal anvendes, skal udlægget etableres, så frøene er dækket af jord, og der ikke er mulighed for direkte
kontakt mellem frø og sprøjtevæske. Dette passer med, at lucerne skal sås i 2-3 cm dybde, da
bakteriepodningen ikke tåler lys, udtørring og frost.

