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Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af rødsvingel 
FrøavlsINFO nr. 4.2, 2017 (rettelse – se boks i venstre spalte) 
 

 Bekæmp ukrudtet effektivt i 
udlægsmarken 

 Udlæg i ærter og vårbyg 

 Udlæg i vintersæd, opfølgende 

behandling 

 
Udlæg i ærter: 
Der anvendes Stomp CS + Fighter 480 eller 
Basagran M75 med 10 – 14 dages mellemrum:  
2 x (0,5 l Stomp CS + 0,4 – 0,5 l Fighter 480 pr. 
ha) eller  
2 x (0,5 l Stomp CS + 0,75 l Basagran M75 pr. ha). 
Første sprøjtning udføres, når det første ukrudt 
er på kimbladsstadiet uanset størrelsen på ærter 
og udlæg. Anden sprøjtning foretages når 
nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet 10 – 
14 dage senere. I ærter må der maksimalt 
anvendes 0,9 l/ha Fighter 480 i alt. 
Ved anvendelse af Stomp CS er det vigtigt at 
rødsvingel-frøene er dækket af mindst 1 cm 
jord. 
 
Udlæg i vårbyg 
Der er flere gode muligheder for at bekæmpe 
ukrudt i vårbyg med udlæg af rødsvingel. Vælg 
en kombination af midler, som passer til det 
ukrudt, der findes i marken og bekæmp ukrudtet 
effektivt i udlægsfasen. 
 
Til bekæmpelse af enårig rapgræs i vårbyg med 
udlæg af rødsvingel, kan anvendes DFF 
umiddelbart efter såning med op til 0,1 l/ha 
udsprøjtet på fugtig jord. Det er vigtigt at frøene 
er dækket med mindst 1 cm jord. 

Hussar OD kan anvendes med 0,035 l/ha tilsat 
0,5 l/ha olie. Udover enårig rapgræs har Hussar 
OD effekt på vindaks og rajgræs samt en bred 
effekt på 2-kimbladet ukrudt. Hussar Plus OD er 
ikke godkendt til anvendelse i korn med udlæg 
af græs. 

Til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt kan 
anvendes 7,5 g/ha Express SX, evt. i en blanding 
med et andet produkt, som kan være 0,075 l/ha 
Primus, 0,75 l/ha Primus XL, 0,4 l/ha Buctril, 0,2 
l/ha Pixxaro, 0,5 l/ha Catch eller 0,5 l/ha 
Mustang forte.  
Express og Mustang forte er de billigste 
blandingspartnere. 
Tidsler bør bekæmpes effektivt i udlægsmarken, 
da behandling i frøafgrøden er meget dyrt. MCPA 
kan anvendes mod bl.a. tidsler og agerpadderok 
med 1,0 l/ha i byggens stadie 30 -39. Mustang 
forte er også meget effektiv mod tidsler. 
Flyvehavre bekæmpes med Primera Super 0,8 
l/ha. 
 
Udlæg i vintersæd, opfølgende behandling i 
foråret 
Express SX anvendes mod nyfremspiret ukrudt 
med 7,5 g/ha evt. i blanding med 0,05 l/ha DFF. 
Er der mange burresnerre eller store kamiller kan 
der f.eks. suppleres med 0,75 l/ha Starane XL. 
0,75 l/ha Mustang forte er velegnet til frøukrudt 
og tidsler. 
 
Hussar anvendes mod enårig rapgræs, vindaks, 
alm. rajgræs og 2-kimbladet ukrudt. I vinterbyg 
max 0,025 l/ha Hussar OD eller 0,05 l/ha Hussar 
Plus OD og i vinterhvede 0,05 l/ha Hussar OD 
eller 0,1 l/ha Hussar Plus OD. Tilsæt altid olie til 
Hussar.  
Husk at Express SX, Trimmer, Nuance eller 
Hussar-midlerne kun må anvendes én gang pr. 
vækstsæson og kun ét af midlerne. 
Topik kan anvendes mod agerrævehale, vindaks 
og alm. rapgræs med 0,4 l/ha frem til stadie 39. 
Primera Super anvendes mod flyvehavre, 
agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs i 
dæksæden med 1,0 l/ha. 
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