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Reglone til ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver  
Kerb til ukrudtsbekæmpelse i alsike, humlesneglebælg, 
kællingetand og lucerne samt hvidkløver uden græsudlæg 
FrøavlsINFO nr. 7, 2022 

 

• Reglone har fået dispensation til 
anvendelse i hvidkløver 

• Reglone må anvendes i hvidkløver med 
0,75 l/ha i vinteren 2022/2023 

• Reglone kan kun indkøbes med ”tro og 
love erklæring” 

• Overhold afstandskrav til offentlig vej 
m.m. 

• Kerb er aktuel i de overvintrende 
bælgplante afgrøder 

 
Reglone i hvidkløver  
Reglone må anvendes fra 15. november 2022 til 14. 
marts 2023. Der må anvendes 0,75 l Reglone pr. ha 
med tilsætning af 0,1 l Lissapol pr. 100 liter vand, 
og der må maksimalt anvendes 75 l vand pr. ha.  
Læs Tro og Love Erklæringen her, der skal udfyldes 
og afleveres til forhandleren. 
De fleste ukrudtsarter med trevlerødder vil  
hæmmes af 0,75 l Reglone. F.eks. vil fuglegræs, 
agerstedmoder, ærenpris og  spildkornsplanter af 
vårbyg, med en god vinters hjælp, gå ud. Vent med 
at sprøjte til der er vinter i udsigt. 
 
Virkningsbetingelser for Reglone 
Den bedste effekt af Reglone opnås ved behandling 
om formiddagen i klart og solrigt vejr. Endnu 
vigtigere er, at behandlingen efterfølges af en 
periode med frost og vintervejr. Rim på bladene vil 
nedsætte effekten, så vent med at behandle til 
rimen er væk. 
Reglone er regnfast efter få minutter, og 
svidningseffekten indtræffer 10 minutter efter 
behandlingen.  
Ved temperaturer omkring frysepunktet på 
behandlingstidspunktet kan man tilsætte 10 – 12 
pct. flydende gødning til sprøjtevæsken for at 
forebygge isdannelse i dyserne. I så fald undlades 
sprede-klæbe middel. 

Afstandsregler 
Reglone må ikke anvendes nærmere end 10 meter 
fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer 
for at beskytte beboere og forbipasserende, og må 
ikke anvendes nærmere end 20 meter fra 
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte 
organismer, der lever i vand.  
Læs i øvrigt her Dokumentskabelonen omkring 
vilkårene for sprøjteteknik ved anvendelse af 
Reglone og læs etiketteteksten på dunken. 
Dokumentskabelonen skal udfyldes og opbevares 
sammen sprøjtejournalen.  
 
Kerb 400 SC 
Kerb 400 SC er godkendt til de bælgsædsarter, der 
er nævnt i overskriften.  
Kerb giver gode muligheder for at få bekæmpet 
græsukrudt, bl.a. agerrævehale, enårig rapgræs, 
flyvehavre, rajgræs, andre rapgræsser, vindaks og 
væselhale. Kerb har også nogen effekt på 
fuglegræs.  
Virkningen er bedst ved god jordfugtighed og ved 
lav jordtemperatur under 10°C. Kerb kan evt. 
udbringes på let frossen jord. Kerb har systemisk 
effekt og optages gennem rødderne.  
 
Kerb er en god og vigtig resistensbryder i 
sædskiftet. Det vil derfor være rigtig godt, at få 
behandlet de overvintrende bælgplante-afgrøder 
uden udlæg af frøgræs med Kerb, når 
jordtemperaturen er faldet til under 10 grader. 
Kerb skal anvendes før 1. januar. 
Doseringen af Kerb 400 SC er 1,0 l pr. ha. 
 
I princippet kan Kerb og Reglone blandes og køres 
ud på en gang.  
Men på grund af de særlige krav til anvendelsen af 
Reglone bør midlerne udbringes hver for sig.

 
 
 
Venlig hilsen 
Avlsafdelingen  
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