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19. april 2018 
 

Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs 
FrøavlsINFO nr. 4, 2018 
 

 Hussar OD eller Hussar Plus OD, god 
mod enårig rapgræs 

 Ariane FG S, stærk mod tidsler 

 
Der har igen i år været god effekt af de tidligere 
Hussar behandlinger mod enårig rapgræs. Men i 
de fleste tilfælde er det nødvendigt med en 
opfølgende behandling, se FrøavlsINFO nr. 2.  
Tag gerne din frøavlskonsulent med på råd, når 
sprøjteplanen skal fastlægges. 
I de korte engrapgræssorter kan en weedwiper 
hjælpe mod alm. rapgræs, hejre, kvik og andet 
ukrudt, der er højere end engrapgræsset. Resten 
må klares med håndlugning, pletsprøjtning eller 
fraskæring til høst. Kontakt din frøavlskonsulent, 
hvis du ønsker at låne en 12 m weed-wiper. 
 
Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt 
Har der tidligere været anvendt Hussar, vil der 
sjældent være behov for yderligere bekæmpelse 
af tokimbladet ukrudt, bortset fra skræpper og 
tidsler.  
 
Primus har god effekt på kamille, burresnerre, 
valmue, raps og fuglegræs. Doseringen er 0,05–
0,1 l pr/ha, store kamiller kræver 0,1 l pr/ha. 
Primus har også virkning på skræpper ved 
sprøjtning efter skræpperne har fået grønne 
blade gerne omkring 1. maj. 
 
Catch har en bred virkning mod ukrudt herunder 
rodukrudt og valmuer. Doseringen er på til 0,6 l 
pr/ha. Storkenæb bekæmpes rimeligt, når de 
behandles senest 20. april. 
 
Zypar har specielt god effekt på hundepersille, 
storkenæb og lægejordrøg, men bekæmper også 
de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter 
bortset fra agerstedmoder, ærenpris og rød 
tvetand. Anvend op til 0,75 l pr/ha.

 
Starane XL kan anvendes med op til 1,5 l pr/ha. 
Midlet har god effekt mod pileurt, burresnerre, 
skræpper og kamille.  
 
Ovennævnte midler kan kombineres med 0,03-
0,05 l DFF pr/ha, for at opnå bedre effekt mod 
agerstedmoder og i nogen grad ærenpris og 
tvetand. DFF må kun anvendes én gang pr. 
vækstsæson. 
 
Ariane FG S kan anvendes med op til 2,5 l pr/ha 
i 1. års marker udlagt i korn men må ikke bruges 
i 1. års marker udlagt i ærter/raps. I ældre 
marker kan anvendes op til 3,5 l pr/ha.  
Ariane FG S er en dyr, men aktuel løsning, hvor 
der er tidsler i frømarken.  
Agertidsler bekæmpes bedst i første halvdel af 
maj, men tidslerne skal være fremme igen efter 
en eventuel Hussar behandling.  Dag 
temperaturen bør være over 15°C og gerne 
mere. 
 
Bekæmpelse af rodukrudt 
Skræpper, agertidsler og haremad starter 
væksten sent i foråret. Tidsler og skræpper er 
især et problem i engrapgræs efter hvidkløver. 
På nogle eksportmarkeder er der nul-tolerance 
over for skræpper i engrapgræs, så de skal altid 
bekæmpes 100 pct.  
 

Catch, Zypar, DFF, Hussar OD og Hussar Plus 
OD er omfattet af off-label godkendelse eller 
godkendelse til mindre anvendelse.  
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