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Nyudlæg i ærter og vårbyg
Opfølgning i vintersæd

Bekæmpelse af ukrudt i dæksæd
Nyudlæg i ærter
Der sprøjtes med ca. 10-14 dages mellemrum
med 2 x (0,5 l Stomp CS+ 0,4 l Fighter 480 pr.
ha), eller 2 x (0,5 l Stomp CS + 0,75 l Basagran
SG pr. ha).
1. sprøjtning udføres, når ukrudtet er på
kimbladsstadiet.
2. sprøjtning udføres, når nyfremspiret ukrudt
er på kimbladsstadiet 10-14 dage efter.
Nyudlæg i vårbyg
Der er flere gode muligheder for at bekæmpe
ukrudt i vårbyg med udlæg af bakkesvingel. Her
kan nævnes 0,075 l Primus, 0,5 l Primus XL, 0,8 l
Starane XL, 0,25-0,6 l Catch, 0,5 l Zypar eller 0,5
l Mustang Forte pr. ha.
Bemærk at
dæksædshalm behandlet med Mustang Forte skal
brændes, og at der er restriktioner i forhold til
efterfølgende afgrøde.
Vælg en kombination af midler som passer til det
ukrudt, der findes i marken.
Bekæmp enårig rapgræs i dæksæden
Mod enårig rapgræs hæves doseringen af DFF til
0,1 l pr. ha. DFF virker bedst ved udsprøjtning på
fugtig jord. Det er vigtigt ved anvendelse af DFF
at græsfrøene er sået, dvs. dækket med mindst 1
cm jord, idet midlet ellers kan skade.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. Ha, og
Hussar Plus OD med 0,05 l pr. ha. Midlerne
anvendes i st. 12-29. Ud over en bred effekt mod
bredbladet ukrudt, er der også effekt mod enårig
rapgræs, vindaks og rajgræs. Der må ikke
anvendes både Hussar og Express i samme
vækstsæson.
MCPA
Kan anvendes mod rodukrudt som f. eks. tidsler
og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbygs stadie
30-39. Husk stor vandmængde.
Primera Super/Foxtrot
Anvendes mod flyvehavre, agerrævehale og
vindaks i dæksæden med 1,0 l pr. ha.
Udlæg i vintersæd, opfølgning i foråret.
Praktiseres stort set ikke mere på grund af
væselhaleproblemer.
Midler der kan anvendes er Express 50 SX, DFF,
Starane XL, Mustang Forte.
Hussar OD (0,05 l pr. ha + olie) eller Hussar Plus
OD (0,07 l pr ha) kan anvendes mod enårig
rapgræs.
Primera Super/Foxtrot anvendes mod flyvehavre,
agerrævehale og vindaks i dæksæden med 0,8 l
pr. ha.
Topik kan anvendes mod agerrævehale, alm.
rapgræs og vindaks med 0,4 l pr. ha frem til
stadie 29.
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