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Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel 
FrøavlsINFO nr. 3, 2020 
 

• Mulighederne for bekæmpelse af 
tokimbladet ukrudt er mange 

• Vælg ukrudtsmiddel efter effekt på 
problemukrudt og pris 

 
Det er nu tid til at få et overblik over ukrudts-
problemerne i frømarken, for at få valgt den 
bedste løsning til den aktuelle ukrudtsbestand. I 
nogle renbestandsmarker var det ikke muligt at 
færdes med sprøjten i efteråret, og her er 
ukrudtet vokset godt til. Derfor skal disse marker 
behandles tidligt. Primus/Saracen indeholder 
udelukkende aktivstoffet florasulam, og kan 
bruges tidligt.  
 

0,075 l/ha Primus/Saracen + 0,05 l/ha DFF 

 
Fælles for de fleste midler, der kan anvendes i 
foråret er en svaghed overfor agerstedmoder 
og ærenpris.  Derfor tilsættes 0,05 l/ha DFF.  
 
Catch, og Starane XL indeholder florasulam i 
blanding med et andet aktivstof, hvilket giver en 
bredere effekt. Samtidig er blandinger en fordel 
i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt 3 
løsninger til forskellige situationer.  
 

0,6 l/ha Catch + 0,05 l/ha DFF 

2,5 l/ha Ariane FG S   eller  
1,5 l/ha Ariane FG S + 0,05 l/ha Primus 

 
Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i 
korn med op til 2,5 l/ha. I 2. års marker kan 
Ariane FG S anvendes op til 3,5 l/ha. Er særlig 
aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. 

Temperaturkrav mindst 10-12C.  
Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en 
all-round løsning mod frø– og rodukrudt. Er god 
ved en sen behandling og sprøjtningen udsættes 
til sidst i april/først i maj. Ariane FGS er det 
dyreste middel, men brug den, hvis tidsler er et 
problem.  
Ariane FGS må ikke bruges i renbestandsudlæg. 
 

1,5 l/ha Starane XL + 0,05 l/ha DFF 

 
Er det Storkenæb og Hejrenæb der er hoved 
problemet er der en god mulighed i Starane XL. 

Temperaturkravet er på 15C, hvilket ofte gør at 
behandling må trækkes til sidst i april.  
 
Følgende midler herunder er omfattet af off-
label eller minor use. Vejledningen for de 
enkelte midler kan hentes her (Klik på midlet): 
DFF og Catch 

 
En løsning med Catch giver en god bred ukrudts-
bekæmpelse. Catch har en vis effekt på tidsler, 
men ikke på højde med Ariane FGS. Anvendes fra 
medio april. 
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