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Bekæmpelse af flyvehavre i rajgræsser 
FrøavlsINFO, 2020 
 

Flyvehavre har haft mulighed for overvintring i 

den milde vinter. 

Efter en meget mild vinter i hele landet, og et 
lidt koldt forår, er væksten nu for alvor ved at 
komme i gang. Den milde vinter betyder, at der 
er mulighed for at flyvehavre kan have 
overvintret. Samtidig er jorden tør og der 
begynder at komme sprækker, hvorfra der 
ligeledes kan fremspire flyvehavre. Sidste år så vi 
mere flyvehavre end normalt, og der var også 
enkelte partier, der dumpede på flyvehavre. 
Derfor opfordres alle til at have opmærksomhed 
på flyvehavren igen i år. 
 

I alm. rajgræs kan der behandles med  
0,8 l/ha Primera Super + spredeklæbemiddel  
eller 0,5-1,0 Foxtrot + spredeklæbemiddel. 

 
Begge behandlinger kræver dagtemperaturer 

over 12 grader og minimum 5-6 grader om 

natten. En behandling er kun aktuel i marker, 

hvor man ved, der kan være problemer med 

flyvehavre. Uanset om man behandler eller ej, 

skal markerne gås efter flere gange i juni for at 

afluge flyvehavre. 

I ital. rajgræs og hybridrajgræs er der ingen 
kemiske behandlingsmuligheder. 

 
Derfor er der kun aflugning tilbage. Det kan være 

vanskeligt i en kraftig afgrøde, men ikke mindre 

vigtigt. Specielt ital. rajgræs har store frø, hvor 

det er vanskeligt at frarense flyvehavre helt. 

Derfor skal de fjernes i marken, som det også er 

tilfældet i alle andre afgrøder. Her gælder det 

som i alm. rajgræs, at afgrøden skal gås efter 

flere gange i løbet af juni. De vil typisk være at 

finde fra medio juni og frem.  

 

Primera Super er godkendt med off-label 

tilladelse og Foxtrot er godkendt til mindre 

anvendelse. 

Det er ikke tilladt at opfodre halm i afgrøder, 

der er behandlet med et af de to midler. 
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