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Ukrudtsbekæmpelse i strandsvingel 
FrøavlsINFO nr. 4, 2018 
 

 Mulighederne for bekæmpelse af 
tokimbladet ukrudt er mange 

 Vælg ukrudtsmiddel efter effekt på 
problemukrudt og pris 

 
Tiden er inde til at artsbestemme de to- 
kimbladede ukrudtsarter i strandsvingel marken. 
I marker med højt ukrudtstryk, er det oftest 
nødvendigt at starte ukrudtsbehandlingen 
tidligere i foråret. Nedenfor er udvalgt fem 
løsninger til forskellige situationer: 
 
Primus/Saracen + DFF 
Denne løsning er aktuel nu, specielt hvor kamille 
er hovedproblemet. Tilsæt DFF for at bekæmpe 
agerstedmoder, ærenpris og rød tvetand. 

0,075 l Primus/Saracen +0,05 l DFF pr. ha  

 
Zypar + DFF 
Zypar har særlig god effekt på hundepersille, 
storkenæb og lægejordrøg, men bekæmper også 
de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter. DFF 
kan eventuelt tilsættes som nævnt ovenfor.  

0,75 l Zypar + 0,05 l DFF pr. ha  

 
Catch + DFF 
Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men den 
mangler lidt styrke på burresnerre, kornblomst 
og store kamille. Denne løsning er også aktuel fra 
nu af. DFF kan eventuelt tilsættes som nævnt 
ovenfor, og en lille dosering af Primus, hvis 
kamillerne er blevet meget store. 

0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha  

 
Starane XL 
Mod storkenæb og hejrenæb er Starane XL en 

mulighed. Temperaturkravet er på 10-15C, 
hvilket ofte gør, at behandling må trækkes til 
slutningen af april/først i maj. Løsningen er 
relativ dyr. 

1,5 l pr. ha Starane XL 

 

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

Temperaturkravet er på mindst 15C. 
Kombinationen af Ariane FG S og Primus/Saracen 
er en god all-round løsning mod frø– og rodukrudt 
på det sene tidspunkt. Løsningen er effektiv men 
dyrere end de øvrige. 

1,5 – 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha  

 
Følgende midler herunder er omfattet af off-
label eller minor use godkendelser. Vejledningen 
for de enkelte midler kan hentes ved at klik på 
midlet: DFF, Primus, Zypar Starane XL, Catch, 
Primera Super, Foxtrot eller på Middeldatabasen. 
 
Primera Super mod græsukrudt 
Med Primera Super og Foxtrot har vi mulighed for 
at bekæmpe vindaks, agerrævehale, flyvehavre 
og alm. rapgræs i strandsvingel.  
Vær specielt opmærksom i ældre frømarker, 
hvor problemet med alm. rapgræs ofte er størst. 
Der skal behandles fra midt i april ved gode 
vækstbetingelser og 15-20°C. Undgå at behandle 
strandsvingel, hvis den er tørkestresset, da det 
kan påvirke afgrøden for meget.  

0,8 l Primera S pr. ha. + 0,1 l spredeklæbemiddel 

pr.100 l vand 

 
Weedwiper 
Det er muligt at låne en 12 m weedwiper til 
frømarker mod græsukrudt, korn, eller afvigende 
planter, der kan give problemer ved 
certificeringen, men det kræver en højdeforskel 
på mindst 15 cm mellem afgrøde og ukrudt. 
 

 
Venlig hilsen 
Avlsafdelingen 
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