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Ukrudtsbehandling i dæksæd med udlæg af engsvingel  
FrøavlsINFO nr. 3, 2017 
 

 Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd 

 Engsvingel tåler ikke Express 

 Græsukrudt i engsvingel 

 
Ukrudtsbekæmpelse i dæksæden. 
Der er flere gode muligheder for at bekæmpe 
ukrudt i vårbyg med udlæg. Vælg en kombination 
af midler som passer til det ukrudt der findes i 
marken. 
 
En løsning med bred effekt kan være: 

 0,75 – 1,00 l Starane XL + 0,05 l DFF pr. 
ha  

 
Eller 

 0,60 – 0,75 l Mustang Forte pr. ha  
 

Mustang forte har effekt på tidsler, men af 
hensyn til bekæmpelsen af disse, er det vigtigt 
ikke at komme for tidligt ud. 
Anvendelse af Mustang forte er kun tilladt 
indtil kornets stadie 32 
 
Ved begge løsninger bekæmpes de mest 
almindelige ukrudtsarter som kamille, 
agerstedmoder, storkenæb, raps, fuglegræs. 
 

Engsvingel tåler ikke sprøjtning med Express. 
Dette middel er normalt det foretrukne i vårbyg 
med udlæg, men må aldrig bruges ved udlæg af 
engsvingel. 

 

Græsukrudt 
Da der ikke er godkendte græsukrudtsmidler, der 
må anvendes i selve engsvingel afgrøden, er det 
en god ide at bekæmpe så meget græsukrudt 
som muligt allerede i dæksæden. Derfor er en 
behandling med 0,1 l pr. ha DFF på fugtig jord 
umiddelbart efter såning vigtig mod enårig 
rapgræs, forudsat at udlægget er placeret i en 
sådybde på to cm, som vi beskrev i FrøavlsINFO 
nr. 2. 
 
En behandling med 0,60 – 0,80 l Primera Super + 
0,20 lspredeklæbemiddel pr. ha i dæksædens 
stadie 14-25 er en rigtig god løsning, som 
bekæmper alm. rapgræs, vindaks, flyvehavre og 
agerrævehale. 
 
Rajgræs, andre svingeltyper, kvik og blød hejre 
er arter, der ikke kan bekæmpes i udlæg af 
engsvingel eller i selve engsvingel afgrøden. 
Større forekomst i udlægget af disse arter 
medfører ompløjning af frøafgrøden, da frøene 
ikke kan renses fra engsvingel. 
 

 
1. års Senu engsvingel, stort set ren efter vellykket 
ukrudtsbekæmpelse i udlægsåret 
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