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Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs 
FrøavlsINFO nr. 4, 2022 
 

• Hussar OD eller Hussar Plus OD, god mod 
enårig rapgræs 

• Ariane FG S, stærk mod tidsler 

 
Der har igen i år været rigtig god effekt af de tidlige 
Hussar behandlinger mod enårig rapgræs. Tørt vejr i 
kombination med tidlig behandling, giver god effekt. 
Det vil dog i mange tilfælde, være nødvendigt med en 
opfølgende behandling, se FrøavlsINFO nr. 1 
Tag gerne din frøavlskonsulent med på råd, når 
sprøjteplanen skal fastlægges. 
 
I de korte engrapgræssorter kan en weed-wiper 
hjælpe mod alm. rapgræs, hejre, kvik og andet 
ukrudt, der er højere end engrapgræsset. Resten må 
klares med håndlugning, pletsprøjtning eller 
fraskæring til høst. Kontakt din frøavlskonsulent, hvis 
du ønsker at låne en 12 m weed-wiper. 
 
Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt 
Har der tidligere været anvendt Hussar, vil der 
sjældent være behov for yderligere bekæmpelse af 
tokimbladet ukrudt, bortset fra skræpper og tidsler på 
et senere tidspunkt. I de situationer hvor der er 
tilbageværende 2-kimbladet ukrudt er følgende midler 
mulige valg: 
 
DFF 
DFF produkterne må kun anvendes én gang pr 
vækstsæson. Er produktet ikke anvendt i efteråret, er 
DFF en vigtig blandingspartner til de efterfølgende 
løsninger, mod nyfremspirende enårig rapgræs, hvis 
der er åbne områder i plantebestanden. Der er også 
god effekt på agerstedmoder, rødtvetand og ærenpris. 
Er det kun 2-kimbladet ukrudt der skal bekæmpes i 
kombination med et andet middel, anvendes den lave 
dosering. 

0,05 - 0,1  l  DFF pr. ha.  

 
Zypar  
Temperaturkravet er relativt lavt, så en behandling 
med Zypar er aktuel fra nu. Zypar har speciel god 
effekt på hundepersille, storkenæb, lægejordrøg og 
lancetbladet vejbred, men bekæmper også kamille og 
de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter.  

0,75 – 1,0  l  Zypar pr. ha. 

 

Catch  
En god og billig ukrudtsbekæmpelse, men den mangler 
lidt styrke på burresnerre og kornblomst. Kamille og 
storkenæb bekæmpes kun inden planterne bliver for 
store, så løsningen er aktuel primo april. En god 
blandingsparter kunne være 0,07 l Primus pr ha. 

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 behandlingen trækkes 
til temperaturen er tilstede typisk i april. 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, hvis det er en 
opfølgende behandling efter tidligere Hussar 
sprøjtninger, der kun sætter tidslerne tilbage. 

Temperaturkravet er på mindst 15C.   

Mod tidsler 1,5 – 2,0 l Ariane FG S pr ha. 

 
Bekæmpelse af rodukrudt 
Skræpper, agertidsler og haremad starter væksten 
sent i foråret. Tidsler og skræpper er især et problem 
i engrapgræs efter hvidkløver. På nogle 
eksportmarkeder er der nul-tolerance over for 
skræpper i engrapgræs. Så skræpper skal altid 
bekæmpes 100 pct.  
 

Catch, Zypar, DFF, Hussar OD og Hussar Plus OD er 
godkendt til mindre anvendelse i engrapgræs.  
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