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Ukrudtsbekæmpelse i rødsvingel
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• Tokimbladet ukrudt i frømarken
• Spildkorn og agerrævehale
• Bladsvampe
I marker med højt ukrudtstryk, er det
nødvendigt at starte ukrudtsbehandlingen tidligt.
Rødsvingel er en dårlig konkurrent så længe
afgrøden ikke er groet sammen, så der stilles
store krav til effekten overfor 2-kimbladet
ukrudt.
Primus + DFF
Denne løsning er aktuel nu, specielt hvor kamille
er hovedproblemet. Sammen med DFF bekæmpes
også store planter af agerstedmoder, samt
mindre planter af ærenpris og tvetand
0,075 l Primus/Saracen +0,05 l DFF pr. ha.
Zypar + DFF
Zypar har specielt god effekt på hundepersille,
storkenæb og lægejordrøg, men bekæmper også
de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter. DFF
kan eventuelt tilsættes som nævnt ovenfor.
Temperaturkravet er relativt lavt, så en
behandling med Zyper er aktuel nu.
0,75 – 1,0 l Zypar + 0,05 l DFF pr. ha.
Catch + DFF
Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men den
mangler lidt styrke på burresnerre og
kornblomst. DFF kan eventuelt tilsættes som
nævnt ovenfor. Denne løsning er også aktuel nu.
0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha.
Starane XL
Er hovedproblemet burresnerre er Starane XL
specielt effektiv. Temperaturkravet er på 1015C, hvilket ofte gør, at behandling må trækkes
til slutningen af april/først i maj. Løsningen er
relativ dyr.
1,5 l Starane XL pr. ha.

Ariane FG S + Primus
Ariane FG S kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i
første års marker udlagt i korn. I ældre marker
kan anvendes op til 3,5 l pr. 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.
Er problemet kun tidsler på et sent tidspunkt,
anvendes mindst 1,75 l pr. ha Ariane FG S i varmt
vejr. Følgende midler er godkendt til mindre
anvendelse i rødsvingel, og vejledningen for de
enkelte midler kan hentes ved at klik på midlet:
DFF, Zypar, Catch, eller på Middeldatabasen.
DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.
Agil
Konkurrerende spildkorn og agerrævehale,
bekæmpes bedst i starten af april. Begge dele vil
ofte nå at blive for kraftige, hvis de først skal
bekæmpes sammen med grove græsser i maj.
Spildkorn kan bekæmpes/hæmmes med 0,4 l Agil
pr. ha. Bemærk at der kun må behandles 2 gange
med i alt 0,8 l pr. ha Agil pr. vækstsæson. Er der
agerrævehale af betydning, kontakt din
frøavlskonsulent. Behandlingen følges senere op i
første halvdel af maj med Focus Ultra.
0,4 l Agil pr ha + 0,1 l spr.kl.mid. pr. 100 l vand
Bladsvampe
I nogle rødsvingel marker ser vi ind imellem en
del meldug. Disse angreb er forbigående og
forsvinder normalt af sig selv i løbet af et par
uger. Bladpletsvampe kan undertiden forekomme
med kraftigere angreb. I nye forsøg har der
generelt ikke været merudbytte for en
svampebekæmpelse i foråret. Er angrebene
meget kraftige kan anvendes Viverda, der er
godkendt i frøgræs. Viverda anvendes med 0,4 l
pr. ha.
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