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Hussar i rødsvingel mod enårig rapgræs 
FrøavlsINFO nr. 2, 2018 
 

 Hussar OD må anvendes én gang forår, 
hvis der er behandlet med Hussar OD 
efterår. 

 Hussar Plus OD er godkendt til mindre 
anvendelse i rødsvingel, men kun hvis 
der ikke er anvendt Hussar OD i 

efteråret. 

 
Enårig rapgræs gror stort set hele året. Særlig i 
1. års marker kan stor forekomst af enårig 
rapgræs genere rødsvingel, så jo tidligere man 
får stoppet væksten af ukrudtsgræsset jo bedre. 
Vi har erfaring for, at de tidlige behandlinger i 
rødsvingel er de mest effektive, og tillige de 
mest skånsomme overfor rødsvinglen. 
Hussar OD virker fra 8-10°C og kan anvendes, når 
vi har nogle dage uden nattefrost og 
ukrudtsplanterne er i vækst om foråret. 
 
Valg af middel 
Hussar OD er godkendt til mindre anvendelse 
med op til 100 ml pr. ha med mulighed for to 
behandlinger i vækstsæsonen. Hvis der er brugt 
20 ml Hussar OD i efteråret, er det tilladt at 
anvende op til 80 ml Hussar OD om foråret. Er 
der ikke anvendt Hussar i efteråret, må der 
behandles to gange om foråret med i alt 100 ml. 
Tilsæt altid olie til Hussar OD. 
 
Hussar Plus OD må anvendes i marts-april, hvis 
der ikke har været anvendt Hussar OD i 
efteråret. 
Der må bruges i alt 140 ml pr ha Hussar Plus OD 
pr vækstsæson. Er der f.eks. anvendt 50 ml 
Hussar Plus OD i efteråret, må der i foråret 
anvendes op til 90 ml udsprøjtet én gang. 
Ved kun forårsanvendelse anvendes 50-140 ml 
Hussar Plus OD én gang, eller som splitsprøjtning 
med 2 x 70 ml Hussar Plus OD. Tilsæt altid olie 
til Hussar Plus OD. Indholdet af aktiv stof i 140 
ml Hussar Plus OD svarer til 70 ml Hussar OD og 

105 ml Atlantis OD. 
Hussar Plus OD er afprøvet i Landsforsøgene og 
har en lidt bedre og mere holdbar effekt på 
enårig rapgræs end Hussar OD. 
 
Bemærk, at i et vækstår må Hussar OD ikke 
anvendes i kombination med Hussar Plus OD, 
Hussar produkter må ikke anvendes i vækstår, 
hvor der er anvendt Express-produkter. 
 
Husk ved anvendelse at være i besiddelse af 
vejledningen for mindre anvendelse, der kan 
findes på Middeldatabasen.  
 

Anbefaling pr. ha 
 
Uden Hussar OD i efteråret 2016: 
 Fra 25. marts: 
 30-40 ml Hussar OD + 0,5 l olie  
 Ved behov 2-3 uger senere: 
 40-60 ml Hussar OD + 0,5 l olie  
 ELLER 
 Fra 25. marts: 
 70 ml Hussar Plus OD + 0,5 l olie 
 Ved behov 2-3 uger senere: 
 70 ml Hussar Plus OD + 0,5 l olie 
 
Ved 20 ml Hussar OD i efteråret: 
 Fra 25. marts: 
 40-60 ml Hussar OD + 0,5 l olie 
 
Ved 50 ml Hussar Plus OD i efteråret: 
 Fra 25. marts: 
 50-90 ml Hussar Plus OD + 0,5 l Olie 

 

 
Hussar har også effekt på blandt andet kamille 
og fuglegræs. Er der massive problemer med 
ærenpris og agerstedmoder tilsættes 0,05 l DFF 
pr. ha. 
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