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1. års engrapgræs, bortsprøjtning af hvidkløver  
FrøavlsINFO nr. 9, 2020 
 

• MCPA, både før og efter kløverhøst 

• Zypar til bortsprøjtning af kløver i 
engrapgræs 

• Hussar mod kløver og enårig rapgræs 

• Snegle 

 
 
Bortsprøjtning af hvidkløver forud for 
engrapgræs 
I de hvidkløvermarker, hvor der er udlagt 
frøgræs til høst 2021, skal kløvergenvæksten 
sprøjtes væk, så snart kløveren er kommet godt i 
vækst. I de først tærskede hvidkløvermarker vil 
det være indenfor den nærmeste tid.  
 
Zypar er godkendt til mindre anvendelse til 
bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs med 
1,0 l pr. ha eller to gange 0,5 l pr. ha i august. 
  
MCPA er godkendt til mindre anvendelse i 
engrapgræs til bortsprøjtning af kløver med 1,0 l 
pr. ha. Tjek på Middeldatabasen hvilke 
handelspræparater af MCPA, der er godkendt. 
Anvendelse må ske frem til den 1. september.  
 
Midlerne må kun anvendes én gang pr. 
vækstsæson 2020/21. MCPA anvendt til 
nedvisning før kløverhøst tæller med i 
vækstsæsonen 2019/20. 
 
Én behandling til bortsprøjtning af hvidkløver er 
ofte ikke tilstrækkeligt. Derfor skal der udføres 
en supplerende behandling i efteråret med 0,02 l 

Hussar OD eller 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha. 
Bemærk, at Express og Hussar ikke må bruges i 
samme afgrøde, og Express derfor ikke er 
interessant. 

Til bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs 
anbefaler vi 1 l Zypar eller 1,0 l MCPA pr. ha 
senest 31. august, efterfulgt af 0,02 l Hussar OD 
eller 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha. 10-14 dage 
senere. Der tilsættes 0,5 l Renol pr. ha. Hussar 
må senest anvendes den 15. september.  

 
MCPA behandlingen vil også have en sideeffekt 
mod agertidsler, når disse er i god vækst. 
Hussar vil foruden effekten på genvækst og 
nyfremspiret kløver også have effekt på småt 
enårig rapgræs. 
 
Snegle 
Vi har ikke haft større problemer med snegle de 
seneste år, men i fugtigt vejr kan de blive et 
problem i gen.  
 
Mod snegle kan der anvendes sneglekorn, 
jern(III)fosfat-granulat som f.eks. Ferramol 
/Sluxx. Hvis sneglekornene bliver ædt inden for 
få dage, skal der genbehandles. Kør sneglemidlet 
ud om aftenen, så det ikke ædes af måger m.m. 
inden sneglene får muligheden for at indtage 
måltidet. 
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