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 Tidlig sprøjtning er vigtig 

 Split-sprøjtning øger effekt af Hussar 
OD 

 Hussar OD bekæmper enårig rapgræs  

 Monitor bekæmper alm. rapgræs  

 
Enårig- og alm. rapgræs gror stort set hele året. 
Så jo tidligere man får stoppet væksten af disse 
ukrudtsplanter, jo bedre. Hussar OD og Monitor 
virker fra 8-10 grader, og midlerne kan 
anvendes, når der er nogle dage uden nattefrost. 
Midlerne optages af planternes skud og blade, så 
behandlingen kan udføres, så snart planterne er i 
vækst om foråret.  
 
Valg af middel 
Hussar OD er godkendt til mindre anvendelse 
med op til 100 ml pr. ha med mulighed for to 
behandlinger i vækstsæsonen. Hvis der er brugt 
20 ml Hussar OD i efteråret, er det tilladt at 
anvende op til 80 ml Hussar OD om foråret. Er 
der ikke anvendt Hussar i efteråret, må der 
behandles to gange om foråret med i alt 100 ml.  
Hussar OD er skånsom over for engrapgræs, så i 
svagt etablerede engrapgræsmarker foretrækker 
vi Hussar OD i dette forår. 
 
Monitor er stærk mod alm. rapgræs. Tidlig 
sprøjtning i marts, når planterne er i vækst, er 
mest skånsom. Normalt blandes Monitor med et 
klæbemiddel, men ved udsprøjtning sammen 
med et Hussar OD bruges olie, som Hussar 
kræver. 
Monitor har effekt på alm. rapgræs allerede med 
3 g pr. ha, men ved større forurening med alm. 
rapgræs skal doseringen op på 5 g pr. ha. 
Sorterne er ikke lige tolerante, og den høje 
dosering bør undgås i blandt andet Miracle og 
Greenplay. Vær forsigtig hvis engrapgræsset er 
svækket af en sen Reglone eller efterårets Agil-

sprøjtning. God vandforsyning til engrapgræsset 
er meget vigtigt for at undgå afgrødeskade af 
Monitor. 
 
Tidspunkt 
Tidlig behandling i marts er normalt både mere 
effektiv og mere skånsom end behandlinger i 
april. Behandling er aktuel, så snart der er udsigt 
til fem frostfrie døgn. 
 

Anbefaling 
Uden Hussar i efteråret: 
Fra 10. marts: 
30-40 ml Hussar OD + 3-5 g Monitor+ 0,5 l olie  
 
2-3 uger senere: 
40-60 ml Hussar OD + 0,5 l olie 
 
Ved 20 ml Hussar OD i efteråret: 
Fra 15. marts: 
40-60 ml Hussar OD + 3-5 g Monitor + 0,5 l olie 

 
Hussar Plus OD, der er en kombination af 
aktivstofferne i Hussar OD og Atlantis OD, må kun 
anvendes i marts-april, hvis der ikke har været 
anvendt Hussar OD i efteråret. 
Brug evt. 50-140 ml Hussar Plus OD én gang, eller 
som splitsprøjtning med 2 x 70 ml Hussar Plus 
OD. Hussar Plus OD skal altid tilsættes 0,5 olie. 
140 ml Hussar Plus OD svarer til: 70 ml Hussar OD 
og 105 ml Atlantis OD. 
Hussar Plus OD har en lidt bedre og mere holdbar 
effekt på enårig rapgræs end Hussar OD, men vi 
mangler erfaring med produktets skånsomhed-  
især ved blanding med Monitor. 
 

Bemærk, at Hussar OD ikke må bruges i samme 
vækstår i kombination med Hussar Plus OD. 
Den samme begrænsning gælder for bl.a. 

tribenuron-methyl produkter som Express m.fl. 
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