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Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs 
FrøavlsINFO nr. 6, 2018 
 

 Mulighederne for bekæmpelse af to 
kimbladet ukrudt er mange, så valget 
må gå efter effekt på problemukrudt og 

pris 

 
Det er nu tid til at artsbestemme tokimbladet 
ukrudt i frøgræsmarken, for at få valgt den 
løsning, der bedst kan klare problemerne. I 
marker udlagt i renbestand er det ofte 
nødvendigt at påbegynde ukrudtsbehandlingen 
tidligt i foråret, alt efter hvordan behandlingen i 
efteråret har virket. Primus/Saracen indeholder 
udelukkende aktivstoffet florasulam.  
Catch, Starane XL, Mustang Forte og Zypar 
indeholder florasulam i blanding med et andet 
aktivstof. Blandinger er en fordel i forhold til 
resistens. Nedenfor er udvalgt fem løsninger til 
forskellige situationer: 
 
Mustang Forte 
Mustang Forte bekæmper de fleste tokimbladede 
ukrudtsarter og har samtidig også en sideeffekt 
på visse rodukrudtsarter. Effekten er dog svag på 
agerstedmoder og ærenpris, og derfor skal der 
iblandes DFF for at forstærke effekten. Mustang 
Forte er en af de billigste løsninger. Mustang 
Forte må anvendes til stadie 32, og har nogle 
restriktioner i forhold til halm og efterfølgende 
afgrøde, som skal overvejeles inden anvendelse. 
Er der i sædskiftet andet end græs, korn, raps 
eller majs, eller skal halmen sælges til andet end 
industri eller afbrænding, bør man sætte sig 
grundigt ind i restriktionerne. 

0,5-0,75 l/ha Mustang F. + 0,05 l/ha DFF 

 
Catch 
En løsning med Catch giver en god ukrudts 
bekæmpelse, men bekæmpelsen af burresnerre, 
kornblomst, rodukrudt og raps er ikke på niveau 
med Mustang Forte. Catch har problemer med 

agerstedmoder og ærenpris, og derfor kan der 
med fordel tilsættes DFF for at forstærke 
virkningen. Oplagt løsning hvor Mustang Forte 
ikke er muligt.  

0,4-0,6 l/ha Catch + 0,05 l/ha DFF 

 
Zypar 
Zypar blev sidste i sæson godkendt til alm. 
rajgræs udlagt i vårbyg. Midlet har lidt bedre 
effekt end Catch på storkenæb og hejrenæb. 
Der må max. anvendes 1,0 l/ha. Tilsæt evt. DFF 
for at forstærke effekten mod agerstedmoder.  

0,75 -1,0 l/ha Zypar + 0,05 l/ha DFF 

 
Ariane FG S og Primus  
Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i 
korn med op til 2,5 l/ha. I 2. års marker kan 
Ariane FG S anvendes op til 3,5 l/ha. Er særlig 
aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. 

Temperaturkrav mindst 10-12C. Kombinationen 
af Ariane FG S og Primus er en all-round løsning 
mod frø– og rodukrudt. Er god ved en sen 
behandling og sprøjtningen udsættes til sidst i 
april/først i maj. Ariane FGS må ikke bruges i 
marker der er udlagt i renbestand. 

1,5–2,5 l/ha Ariane FGS + 0,05 l/ha Primus 

 
Starane XL 
Er storkenæb og hejrenæb hovedproblemet er 
Starane XL en god mulighed. Temperaturkravet 

er på 15C, hvilket ofte gør at behandling må 
trækkes til maj.  

1,5 l/ha Starane XL 

 
Følgende midler herunder er omfattet af off-
label eller minor use. Vejledningen for de 
enkelte midler kan hentes her (Klik på midlet): 
DFF, Mustang Forte, Zypar og Catch 

 
Med venlig hilsen 
Avlsafdelingen 
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