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Ukrudtsbekæmpelse i engsvingel 
FrøavlsINFO nr. 3, 2022 
 

• Tokimbladet ukrudtsbekæmpelse i 
engsvingel nu 

• Ingen mulighed for bekæmpelse af etableret 
græsukrudt 

 
Bekæmp det 2-kimbladet ukrudt nu 
Engsvingel er en ret dårlig konkurrent specielt første 
høstår, og ukrudtsplanter der har overlevet efterårets 
behandlinger er allerede store, så krav til effekt 
overfor 2-kimbladet ukrudt er høj. Derfor er det 
vigtigt at få udført behandlingen nu.  
 
Vendt ikke på evt. tidselforekomst. Disse må der tages 
stilling til senere i vækstsæsonen. 
 
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. 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. 

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

 
Catch  
Catch giver 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 fra nu. En god 
blandingsparter kunne være 0,07 l Primus pr ha. 

Catch 0,6 l 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. 

Starane XL  1,5 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 og i ældre marker med op ti l 3 l 
pr. ha. En dosering på 1,5 l pr. ha vil ofte være 
tilstrækkeligt overfor tidsler, hvis det er en 
opfølgende behandling. Er der store kamille som har 
overlevet tidligere behandling, kan der blandes med 
Primus  0,07 l pr. ha.  Temperaturkravet er på mindst 

15C.  

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

 
Følgende midler er godkendt til mindre anvendelse i 
engsvingel, og vejledningen for de enkelte midler kan 
findes her DFF, 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.  
Er der områder af marken med forurening af f.eks. 
rajgræs eller blød hejre, bør områderne ikke høstes til 
frø, da frarensning stort set er umulig. 
 
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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