2019 – uge 21

Bekæmpelse af rodukrudt og spildkartofler i vårkorn
Den bedste effekt mod tidsler, gråbynker, padderokker og andet rodukrudt opnås ved at trække en
bekæmpelse, så man er sikker på, at alle nye skud er fremme. Sprøjt hellere lidt for sent end for tidligt. Tidsler
er følsomme, når de har fået 4-7 blade, dvs. når tidslerne er 15-25 cm, hvor saftstrømmen begynder at gå
nedad, så midlerne bliver transporteret ned i udløberne. 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). I vintersæden er ”løbet således kørt” i vinterbyg og vinterrug, mens der
endnu er en sidste chance i vinterhvedemarkerne med MCPA og Pixxaro.
Er der større udfordringer i markerne med rodukrudt, er det vigtigt, at følge en behandling i afgrøden op med
en behandling med glyphosat før eller efter høst under hensyntagen til gældende regler og muligheder herfor.
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 dyrkning af
Spildkartofler,
efterfølgende følsomme afgrøder på 14-24 mdr. efter
gråbynker,
anvendelsen afhængig af afgrøde, og på begrænsning i
agertidsler.
anvendelse af halm fra afgrøder behandlet med Mustang
Forte. Kartofler og roer kan etableres 14 mdr. efter
behandling og hestebønner og andre bælgplanter 24 mdr.
efter.
Mod rodukrudt køres til den sene side for at sikre, at alle
rodskud er fremspiret – dog senest i st. 32.
St. 30-32 og
senest st. 45
Spildkartofler
St. 30-39
Agerpadderok,
tidsler,
gråbynke.

Pixxaro

0,35 ltr.

MCPA
+ Ammoniumsulfat
+ Spredeklæbemiddel

1,0 ltr.
+ 2 ltr.
+ 0,2 ltr.

IKKE i havre.
Pixxaro har ingen restriktioner ift. efterfølgende afgrøde.

Kræver varmt vejr og min. 200 l/ha vand. Bemærk –
MCPA er eneste effektive løsning mod agerpadderok.
Glyphosat før eller efter høst har INGEN effekt på
agerpadderok. Der bør være omkring 14 dages afstand
mellem ukrudtssprøjtning med ”minimiddel” og MCPA, så
rodskud er kommet i god vækst igen, når MCPA
anvendes.
*Midlerne – især Mustang Forte og Pixxaro - har også effekt på alm. tokimbladede ukrudtsarter, hvis ikke tidligere
bekæmpelse heraf er udført. Se tidligere udsendt VÆKST om ukrudtsbekæmpelse i vårkorn.

