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15. december 2020 
 
 

Reglone i engrapgræs 
FrøavlsINFO nr. 12, 2020 

 

• Reglone har fået dispensation til 
anvendelse i engrapgræs 

• Reglone må anvendes i engrapgræs 
med 0,75 l pr.ha i vinteren 2020/2021 

• Reglone kan kun indkøbes med ”tro og 
love erklæring” 

• Overhold afstandskrav til offentlig vej 
m.m. 

 

 
Reglone må anvendes i engrapgræs fra den 15. 
december 2020 til den 15. marts 2021, men 
udfør behandlingen ved først givne lejlighed. Der 
må anvendes 0,75 l Reglone pr. ha med 
tilsætning af 0,1 l Lissapol pr. 100 liter vand, og 
der må maksimalt anvendes 75 l vand pr ha. Læs 
Tro og Love Erklæringen her, der skal udfyldes 
og afleveres til forhandleren. 

Fra slutningen af september har græsukrudtet i 
engrapgræsmarkerne haft rigtig gode fremspirings-
og vækstforhold. Specielt enårig rapgræs og 
væselhale forekommer i stort omfang mange 
steder. Mange marker har derfor behov for at blive 
behandlet med Reglone i den kommende tid enten i 
dele af marken eller i hele marken.  
Det bedste behandlingstidspunkt i engrapgræs er 
fra nu til midt i januar.  
Det er vigtigt at få bekæmpet enårig rapgræs og 
alm. rapgræs, da disse arter ikke kan frarenses. 
Effekten overfor hejrearter, væselhale og 
spildplanter er også vigtig. 0,75 l Reglone pr. ha er i 
den lave ende, men meget bedre end ingen 
Reglone, så sprøjt på en solskinsdag op til en 
frostperiode for at opnå den bedste effekt 
 
Risiko for skade af Reglone i engrapgræs 
Der er ingen risiko for skade på engrapgræsset, ved 
at anvende 0,75 l Reglone pr. ha i engrapgræs. 
 

 

Virkningsbetingelser for Reglone 
Den bedste effekt af Reglone opnås ved 
behandling om formiddagen i klart og solrigt 
vejr, meget gerne efterfulgt af en frostperiode. 
Rim på bladene vil nedsætte effekten, så vent 
med at behandle til rimen er væk. 
Reglone er regnfast efter få minutter, og 
svidningseffekten indtræffer 10 minutter efter 
behandlingen.  
 
Ved temperaturer omkring frysepunktet på 
behandlingstidspunktet kan man tilsætte 10 – 12 
pct. flydende gødning til sprøjtevæsken for at 
forebygge isdannelse i dyserne. I så fald undlades 
sprede-klæbe middel. 
Effekten af Reglone kan ses på planterne efter 1-3 
uger afhængigt af vejrforholdene, hurtigst når 
Reglone-behandlingen sker på en solrig dag. 
 
Afstandsregler 
Reglone må ikke anvendes nærmere end 10 meter 
fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer 
for at beskytte beboere og forbipasserende, og må 
ikke anvendes nærmere end 20 meter fra 
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte 
organismer, der lever i vand. Læs i øvrigt her 
Dokumentskabelonen omkring vilkårene for 
sprøjteteknik ved anvendelse af Reglone og læs 
etiketteteksten på dunken. 
 
Kvalitetsfradrag for indhold af andre rapgræsser 
Indhold af andre rapgræsser i engrapgræs er stærkt 
kvalitetsforringende. Der trækkes 5 pct. af 
afregningsprisen ved indhold af andre rapgræsser 
på 0,2-0,5 pct. og 10 pct. ved indhold over 0,5 pct. 
Derfor bør svært forurenede arealer eller del-
arealer af engrapgræs ompløjes, da muligheden 
for renholdelse er begrænset uden Reglone i den 
højere dosering, vi hidtil har måttet anvende. 
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