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Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med hvidkløverudlæg 
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 Fighter 480 kræver min. 15 grader for 
god effekt. Højst én behandling pr. år  

 Stomp CS kræver jordfugt og en 
sådybde på minimum 1 cm  

 Harmony SX, højst 6 gram 

 Pas på bladrandbillerne 
 

Udlæg af hvidkløver i vårbyg 
Det er ikke tilladt at foretage splitsprøjtning 
med Fighter 480 i byg med udlæg, så derfor skal 
man foretage ukrudtsbekæmpelse under så 
optimale forhold som muligt, altså grødevejr, høj 
luftfugtighed, høj lysintensitet og temperaturer 
på 15 – 20°C, og gerne en morgensprøjtning. 
 
Ukrudtsbekæmpelse foretages uafhængig af 
udlægsplanters størrelse på sprøjtetidspunktet, 
ukrudtet må højst have ét løvblad.  
 

Vi anbefaler at behandle kløverudlægsmarken 
med 0,9 l Stomp CS + 1,25 l Fighter 480 + 0,5 l 
olie pr. ha. 

 
Ved udlæg af hvidkløver uden engrapgræs er det 
tilladt at anvende 1,25 l Fighter 480 pr. ha. 
Udlægges der også engrapgræs sammen med 
hvidkløver, må der anvendes 1,5 l Fighter 480 pr. 
ha. Er klimaforholdene mindre optimale kan man 
udbringe de to produkter ad to gange, første 
behandling med Stomp, hvor virkningen er 
afhængig af god jordfugtighed, og anden 
behandling med Fighter 480, når der er høj 
temperatur og grødevejr. 
 
Hvis der er problemer med sent fremspiret 
pileurt, hyrdetaske og raps, kan der følges op 
med en behandling med Harmony SX, når 

vårbyggen er godt busket og kløveren er 
veletableret, evt. i forbindelse med en 
svampebehandling. Undgå sprøjtning med 
Harmony SX under tørre forhold, da der er risiko 
for skade på kløveren. 
Der anvendes 4-5 gram Harmony SX + 0,1 l 
spredeklæbemiddel pr. 100 l vand pr. ha.  
 
 
 

 
 
Bladrandbiller 
Er der gnav af bladrandbiller, skal der sammen 
med ukrudtsbekæmpelsen tilsættes en halv 
normaldosering af et pyrethroid, f.eks. Karate. 
 
Tromling 
En fast jord giver bedre bestand af hvidkløver.  
Marken tromles hvis det er tørt, det øger 
kapillærvirkningen. Tromlingen foretages bedst 
inden ukrudtsbekæmpelse, så nyfremspiring af 
ukrudt undgås. 
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