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Ukrudtsbekæmpelse i engsvingel  
FrøavlsINFO nr. 3, 2021 
 

• Tokimbladet ukrudtsbekæmpelse i 
engsvingel 

• Ingen mulighed for bekæmpelse af 
græsukrudt 

Tiden er inde til at artsbestemme de tokimbladede 
ukrudtsarter i engsvingel marken. I marker med højt 
ukrudtstryk og store tokimbladede ukrudtsplanter, er 
det nødvendigt at starte ukrudtsbehandlingen nu. 
Midlerne har forskellig effekt på de forskellige 
ukrudtsarter. Efterfølgende er angivet i hvilke 
situationer, de hver i sær er at foretrække. 
 
Primus  
Denne løsning kan anvendes nu, specielt hvor kamille 
er hovedproblemet. Ved sprøjtning sidst i april, først i 
maj opnås også effekt på skræpper med den høje 
dosering. 

0,075 l – 0,1 Primus/Saracen pr. ha.  

 
Catch  
Catch giver en god og billig ukrudtsbekæmpelse, men 
mangler lidt styrke på burresnerre og kornblomst. 
Kamille og storkenæb bekæmpes kun, inden planterne 
bliver for store, så løsningen er aktuel fra primo april. 

0,6 l Catch pr. ha.  

 
Starane XL 
Er hovedproblemet burresnerre og skræpper er 
Starane XL specielt effektiv. Temperaturkravet er 

mindst 10-15C, hvilket gør, at behandling trækkes til 
slutningen af april/først i maj. Løsningen er relativ 
dyr. 

1,5 l Starane XL pr. ha.  

 
Ariane FG S  
Ariane FG S er primært interessant mod tidsler. Ariane 
kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i første års 
marker udlagt i korn og i ældre marker med op til 3,0 l 
pr. ha. En dosering på 1,5 l pr ha vil dog ofte være 
tilstrækkeligt overfor tidsler. Temperaturkravet er på  

mindst 15C. Kombinationen af Ariane FG S og 
Primus/Saracen er en god allround løsning på det sene 
tidspunkt. Løsningen er effektiv, men dyrere end de 
øvrige. 

Mod tidsler 1,5 – 1,75 l pr ha 
Sen ukrudtsbekæmpelse med bred effekt: 

1,5 – 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha.  

DFF 
DFF produkterne må kun anvendes én gang pr 
vækstsæson. Er produktet ikke anvendt i efteråret, vil 
det være nødvendigt at forstærke ovennævnte 
løsninger med DFF, hvis agerstedmoder, rødtvetand og 
ærenpris også er ukrudtsproblemet. 

0,05 l DFF pr. ha.  

 
Følgende midler herunder er omfattet af reglen om 
”mindre anvendelses godkendelse”. 
Vejledningen for de enkelte midler kan hentes ved at 
klikke på midlet: DFF, Zypar, Catch, eller på 
Middeldatabasen.  
 
 

 
Fuglegræs i 1. års Senu engsvingel 

 
Græsukrudt 
Til bekæmpelse af græsukrudt i engsvingel, er der 
desværre ingen godkendte midler til rådighed, hvorfor 
græsukrudtsbekæmpelse ikke er en mulighed i 
engsvingel.  
 
Weed-wiper 
Det er muligt at låne en 12 m weed-wiper til 
frømarker mod græsukrudt, korn o.l. Men for at 
weedwiperen kan anvendes, kræves en højdeforskel 
på mindst 15 cm mellem afgrøde og ukrudt.
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