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Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af engrapgræs 
FrøavlsINFO nr. 5, 2022 

 
• Hussar har god effekt mod enårig rapgræs. 

• Mustang Forte er stærk mod tidsler 

 
Udlæg i ærter 
Der anvendes Stomp CS + Fighter 480 med 10 – 14 
dages mellemrum:  
 
1. behandling: 0,4 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. 

ha, udføres, når det første ukrudt er på 
kimbladsstadiet uanset størrelsen på ærter og 
udlæg.  
 

2. behandling: 0,5 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr 
ha, foretages, når nyfremspiret ukrudt er på 
kimbladsstadiet.  

 
Ærter må tildeles maksimalt 0,9 l Fighter 480 i split og 
1,0 l pr. ha såfremt behandlingen ikke deles.  
Ved anvendelse af Stomp CS er det vigtigt, at 
engrapgræs frøene er dækket af jord 
 

 
 
Udlæg af engrapgræs i vårbyg eller i vårhvede uden 
kløver 
Hvis engrapgræsset lægges ud sammen med 
hvidkløver, følges anvisningerne i FrøavlsINFO nr. 2 om 
ukrudtsbekæmpelse i byg med hvidkløverudlæg.  
Nedenstående anbefaling gælder således kun 
engrapgræs uden kløverudlæg. 
På dæksædens st. 12 – 29 kan der behandles med 
Hussar OD med op til 0,035 l pr. ha eller Hussar Plus 
OD med op til 0,05 l pr. ha. ved konstateret 
fremspiring af græsukrudt. Vi foretrækker at behandle 
sidst i perioden, så mest muligt enårig rapgræs er 
spiret frem. Tilsæt altid 0,5 l olie pr. ha. 
Hussar har effekt på enårig rapgræs, vindaks og 
rajgræs samt tokimbladet ukrudt. 

Hussar behandlingen kan eventuel suppleres med DFF 
max. 0,03 l pr. ha mod agerstedmoder m.m.  
Der er konstateret resistens af Hussar over for  enårig 
rapgræs, så anvend kun Hussar, hvor fremspiret 
græsukrudt skal bekæmpes.  
 
Udlæg i vintersæd  
Ukrudt i vinterhvede med udlæg af engrapgræs kan 
bekæmpes med 0,05 l pr ha Hussar OD (ved kraftige 
udlæg og meget enårig rapgræs op til max. 0,075 l pr 
ha) eller med 0,07 Hussar Plus OD pr. ha (op til max. 
0,1 l pr ha, hvor udlæg og ukrudt er meget 
veletableret). Behandlingen foretages fra nu af, når 
engrapgræsset er i god vækst. Der tilsættes altid 0,5 l 
olie pr. ha.  
I vinterbyg må der kun bruges 0,025 l Hussar OD  eller 
kun 0,05 l Hussar Plus OD pr ha. Der tilsættes 0,5 l olie 
pr. ha. 
 
Tokimbladet ukrudt  
I korn med udlæg af engrapgræs kan tokimbladet 
ukrudt  f.eks. bekæmpes med Primus, Zypar eller 
Starane XL, hvor produktvalget afpasses 
ukrudtsfloraen. Tilsæt 0,03 l DFF pr. ha mod 
agerstedmoder, ærenpris og rød tvetand. DFF må kun 
anvendes én gang pr. vækstsæson. 
Express er også en mulighed, hvis der ikke anvendes 
Hussar-midler. Produkter med aktivstoffer i samme 
grupper, som findes i Hussar og Express må kun 
anvendes én gang pr. vækstsæson. Det er vigtigt at 
kombinere flere virkemekanismer for at forebygge 
herbicid-resistens. 
 
Bekæmpelse af rodukrudt i korn 
Bekæmp tidslerne effektivt i udlægsmarken, da ikke 
alle midler med god effekt kan anvendes i selve 
frømarken. 
MCPA anvendes mod rodukrudt som tidsler og 
skræpper, og må anvendes med 1 l pr. ha frem til 
kornets stadie 39. Det er mest aktuelt, hvor der 
tidligere er anvendt Hussar, da tidslerne skal være 
begyndt at gro igen med flere grønne blade, før der 
sprøjtes.  
Mustang Forte er stærk mod agertidsler, men skal 
anvendes senest ved byggens stadie 32. Mustang Forte 
må anvendes med op til 0,75 l pr. ha i vårbyg. I 
forbindelse med anvendelse af Mustang Forte er der 
flere restriktioner, som fremgår af etiketten. 
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