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Ukrudtsbekæmpelse i ital. rajgræs 
FrøavlsINFO nr. 4, 2017 
 

 Primus/Saracen, Starane XL, Catch og 
DFF aktuel nu i frømarkerne 

 Ariane FG skal vente på højere 
temperaturer 

 
Tokimbladet ukrudt i frømarken 
Der er ved at komme god vækst i såvel afgrøde 
som ukrudt. Der er flere gode muligheder mod 
ukrudt i foråret. 
 
Primus/Saracen er aktuel nu i frøgræsmarken 
mod kamille, burresnerre, valmue, raps og 
fuglegræs. Anvend 0,05-0,075 l pr. ha + 
sprede/klæbemiddel ved tidlige behandlinger. 
Ved senere anvendelse og dermed større ukrudt, 
anvendes 0,1-0,12 l pr. ha. + sprede/klæbe-
middel.  
Tilsæt evt. 0,05 l pr. ha DFF/Legacy 500 
SC/Diflanil 500 SC mod ærenpris, stedmoder og 
tvetand. 
 
Starane XL kan også anvendes nu med op til 1,5 l 
pr. ha. Er god mod storkenæb og raps mfl. Også 
her kan man med fordel tilsætte 0,05 l DFF som 
ved Primus. Der skal være 15°C for optimal 
effekt. 
 
Catch kan anvendes nu med 0,6 l pr. ha. Den 
meget bredt virkende og bl.a. et godt valg i 
marker med storke- og hejrenæb samt tidsler. 
Også her kan man med fordel supplere med DFF, 
hvis der er et behov for dette.

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i 
korn med op til 2,5 l pr. ha. I ældre marker kan 
anvendes op til 3,5 l pr. ha. Ariane FG S er særlig 
aktuelt hvor der er tidsler i frømarken. 
Dagtemperaturkrav mindst 150C samt gode 
vækstforhold.  
 
Ariane FG S + Primus 
Kombinationen af 1,5 l pr. ha Ariane FG S + 0,05 l 
pr. ha Primus er en all-round løsning mod frø– og 
rodukrudt. Foretages behandlingen sidst i 
april/først i maj, vil man opnå en god effekt på 
tidsler. 
Følgende midler herunder er omfattet af off-label 
eller minor use godkendelser: DFF, Primus, 
Starane XL og Catch. Vejledningen for de enkelte 
midler kan hentes på Middeldatabasen. 
 
Ital. rajgræs udlagt i renbestand efteråret 2016 
I marker hvor en behandling af nyfremspiret 
ukrudt er nødvendig, kan Primus og DFF anvendes 
nu som beskrevet ovenfor. DFF må dog kun 
anvendes én gang pr. vækstsæson.  
Starane XL kan anvendes i doseringen 1,2-1,5 
l/ha.  
Catch kan anvendes i doseringen 0,6 l/ha, som 
ovenfor specielt mod tidsler. Husk også her, at det 
ikke er muligt af fodre halm op, der er behandlet 
med Catch.  
Det er ikke tilladt at anvende Ariane FG S i 
marker, der er udlagt i renbestand året før.  
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