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Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med ital. rajgræs   
FrøavlsINFO nr. 4, 2020 

 

• Forudsætningen for en ren frømark er 
en effektiv ukrudtsbekæmpelse i 
dæksæden 

 
Nyudlæg i vårbyg  
Der er flere gode muligheder for at bekæmpe 
ukrudt i vårbyg med udlæg af ital. rajgræs. Vælg 
en kombination af midler, der passer til det 
ukrudt, der findes i marken. Buctril EC 225, 
Express 50 SX, DFF, Primus, Starane XL, Mustang 
Forte og Catch kan indgå i ukrudtsbekæmpelsen.  
 
Blandingen 0,2-0,4 l Buctril EC 225 + 7,5 g Express 
50 SX kombineret med 0,05-0,1 l DFF pr. ha har en 
god og bred effekt. 
Mod specielt enårig rapgræs anvendes DFF lige 
efter såning på fugtig jord med 0,1-0,12 l/ha. 
Derefter følges op når ukrudtet har et til to blade 
med Buctril EC 225 og Express SX. 
7,5 g Express 50 SX + 0,3 l Starane XL pr. ha er 
tilsvarende en god og bred løsning. 
 
Af andre gode muligheder til ukrudtsbekæmpelse 
i dæksæd, kan nævnes 0,075 l Primus, 0,5 l Primus 
XL, 0,8 l Starane XL, 0,25-0,6 l Catch eller 0,5 l 
Mustang Forte pr. ha. Bemærk specielt at 
dæksædshalm behandlet med Mustang Forte ikke 
må opfodres og at dette middel har 
begrænsninger i forhold til efterfølgende 
afgrøder. 

Bekæmpelse af enårig rapgræs 
Mod enårig rapgræs er en DFF behandling lige 
efter såning en god løsning. Stomp kan også 
anvendes evt. sammen med DFF.  
DFF og Stomp virker bedst på fugtig jord. Korrekt 
såning i 2-3 cm´s dybde, er en forudsætning, når 
der anvendes DFF og Stomp, da der ellers kan ske 
skade på udlægget. DFF må anvendes med op til 
0,15 l pr. ha og er den billigste løsning. 
 
Rodukrudt 
MCPA kan anvendes mod rodukrudt som tidsler og 
agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbygs stadie 20-
39. Husk stor vandmængde (200-250 l/ha) og lav 
hastighed (max 6-7 km/t) for at opnå en bedre 
nedtrængning i afgrøden. Temperaturkravet er 
15-200 C, og tidslerne skal have flest mulige blade 
uden at være gået i blomst.  
 
Flyvehavre 
Primera Super/Foxtrot kan anvendes mod 
flyvehavre, vindaks og alm. rapgræs med 0,8 l pr. 
ha + 0,1 l spredeklæbemiddel pr. 100 l 
sprøjtevæske. 
 
Sædskifte og græsukrudt 
Bekæmpelse af græsukrudt og spildplanter af ital. 
rajgræs i det øvrige sædskifte er vigtigt. Hussar 
OD er et godt valg til bekæmpelse i vårbyg uden 
udlæg. Anvend 0,025-0,035 l/ha Hussar OD + olie. 
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