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Græsukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs 
FrøavlsInfo nr. 4, 2017 
 

 Monitor er aktuelt mod vindaks og alm. 
rapgræs 

 Monitor har nogen effekt på gold og 
blød- hejre 

 
Væksten er nu kommet i gang, og der skal tages 
stilling til ukrudtsbekæmpelsen. Først vurderes 
behovet for, om der skal sættes ind med Monitor 
mod vindaks, alm. rapgræs og til dels gold hejre 
og blød hejre. Ofte er der kun behov for en 
randbehandling med Monitor. Ved gennemgang af 
frømarken er det oplagt at notere bestanden af 
tokimbladet ukrudt, så middelvalg og dosis kan 
fastsættes til senere behandling. 
 
Monitor 
Monitor virker godt ved lav temperatur, men det 
er vigtigt, at ukrudtet er i vækst, og at 
rajgræsset er velforsynet med kvælstof, så 
afgrøden efterfølgende kan udkonkurrere de 
svækkede græsukrudtsplanter. Undgå behandling 
i perioder med frost. 
Anbefalingen mod vindaks og alm. rapgræs + 
nogen effekt på gold og blød hejre er: 

5 g Monitor pr. ha + spredeklæbemiddel (0,1 
l/100 l vand) 

Alm. rajgræs kan påvirkes forbigående af 
Monitor, og afgrøden skal behandles inden 
strækningsfasen, da den ellers kan skades af en 
Monitor behandling. 
Hvis det tidlige behandlingstidspunkt forpasses, 
så afgrøden er i strækningsfasen, anvendes i 

stedet de lidt dyrere midler Primera Super og 
Foxtrot mod vindaks og alm. rapgræs. 
 
Primera Super/Foxtrot 
Primera Super og Foxtrot indeholder samme 
mængde aktivstof pr. liter produkt. Primera 
Super og Foxtrot er begge off-label godkendt i 
alm. rajgræs. Der anvendes 0,5-0,8 l pr. ha tilsat 
spredeklæbemiddel.  
Med disse midler har vi mulighed for at bekæmpe 
vindaks, agerrævehale, flyvehavre og alm. 
rapgræs. Frømarken behandles sidst i april ved 
gode vækstbetingelser, og 15-20°C. Det er 
vigtigt, at rajgræsset ikke er stresset på 
sprøjtetidspunktet, da påvirkningen af afgrøden 
kan blive for voldsom.  
 
Off-label og Minor use for de enkelte midler kan 
findes på Middeldatabasen eller ved at klikke på 
midlet herunder. 
Monitor, Primera Super og Foxtrot 
 
Weedwiper 
Weedwiperen er en mulighed i marker, hvor der 
er kraftig forekomst af korn, ukrudtsgræs eller 
fremmede typer, som kan give problemer ved 
certificeringen. De planter, der ønskes 
bekæmpet, skal være mindst 15 cm højere end 
afgrøden. Du kan låne en traktortrukket 
weedwiper ved henvendelse til DLF.  
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http://www.middeldatabasen.dk/currentMinorUseRegistrations.asp
https://middeldatabasen.dk/product.asp?productID=50409
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pl_off_rajgraes_froeavl_PrimeraSuper.aspx
http://www2.mst.dk/databaser/bekaemp/Mindre_anvendelse_pdf/11-31_001_%20rajgr%C3%A6s,%20hundegr%C3%A6s%20og%20strandsvingel_ukrudt_Foxtrot%20%2020122013.pdf

