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Grove græsser i rødsvingel
FrøavlsINFO nr. 7, 2020
Agil og Focus Ultra mod kvik og grove
græsser i maj

kan komme igen og udvikle spiredygtige frø inden
høst, hvis der behandles for tidligt.

Bekæmpelse af grove græsser er aktuelt indenfor
de kommende to uger. Vækstregulering er omtalt
i FrøavlsINFO nr. 6. Mængden af nedbør i denne
periode bestemmer hvor høj en dosering vi i alt
skal lægge os på.

Focus Ultra og Agil 100 EC kan kombineres, men
Focus Ultra er kun godkendt til anvendelse én
gang pr. vækstsæson. Hvis der eksempelvis er
anvendt Agil mod spildkorn om efteråret, kan der
anvendes Focus Ultra og/eller Agil 100 EC mod
grove græsser om foråret.
Vær særlig opmærksom på markkanterne og
områder med dårlig afgrødekonkurrence, da de
største problemer med græsukrudt herunder
hejre, findes her. Det kan være hensigtsmæssigt
at øge doseringen af græsukrudtsmidler i de
yderste meter.

•

Bekæmpelse af kvik og grove græsser
Afregningsprisen reduceres med 10 pct. ved fund
af 1 frø af grove græsser i renvare analysen.
Grove græsser er: Kvik, rajgræs, engsvingel, blød
hejre og hundegræs.
Kvik og grove græsser kan bekæmpes med Agil
eller Focus Ultra tilsat 0,5 l pr. ha Dash.

Rødsvingel behandlet med Focus Ultra. Det visne græs er
rajgræs, der effektivt er bekæmpet med Focus Ultra. Blød
hejre er groet igen og står med frøstængler.

Focus Ultra + Dash har den bedste effekt over for
rajgræs, der sammen med blød hejre er de
hyppigst forekommende grove græsser i
analyserne. Normalt er en dosering på 1,2-1,5 l
Focus Ultra pr. ha nok, men mod agerrævehale
og store rajgræsplanter hæves doseringen. Agil
100 EC må anvendes i det omfang, at efterårsog forårsanvendelsen ikke overstiger 0,8 l pr. ha.
Agil kan forstærke effekten på eksempelvis blød
hejre.
Udfør ikke behandlingen mod grove græsser for
tidligt. Arter som alm. rajgræs og blød hejre,

Blandinger på eget ansvar
De sidste par år har vi - under tørre vækstforhold
– set for kraftig effekt på rødsvingel planterne,
hvor vækstregulerings- og græsmidler eller
svampemidler blev udbragt sammen i én
sprøjtning. I 2017 fik vi i FrøavlsFORSØG et
udbyttetab ved at blande Moddus, Focus Ultra og
Dash i forhold til at udsprøjte midlerne hver for
sig. I andre forsøg hvor rødsvingel planterne er
velforsynet med vand, er der ikke påvist skade
ved at blande midlerne. Derfor anbefaler vi ikke
at blande midlerne, hvis afgrøden er stresset af
høje temperaturer og/eller vandmangel. Der er
stor forskel på rødsvingel afgrøderne i år, derfor
vil det være en vurdering fra mark til mark, om
blanding kan komme på tale.
Etiketten på Focus Ultra angiver, at der skal
være mindst en uge mellem behandling med
midlet og en vækstregulering. Blanding af
vækstreguleringsmidler med græsmidler, sker
derfor på eget ansvar.
Fra Agil/Focus Ultra behandlingen skal der gå 5-6
dage til behandling med Ariane FG S. Halmen må
ikke opfodres, hvis der er sprøjtet mod grove
græsser.
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