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

• Udlæg i ærter og i vårbyg 

• Opfølgning, udlæg i vintersæd 

 
Udlæg i ærter 
Anvend 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. 

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

 
Ærter må tildeles maksimalt 0,9 l pr. ha Fighter 480 i 
split og 1,0 l pr. ha såfremt behandlingen ikke deles.  
 
Ved anvendelse af Stomp CS skal rødsvingel frøene 
være dækket af mindst 1 cm jord.  
 
Udlæg i vårbyg 
Mod enårig rapgræs 
DFF kan anvendes med op til 0,1 l pr. ha umiddelbart 
efter såning på fugtig jord. Sørg for at rødsvingel 
frøene er dækket af mindst 1 cm jord for at undgå 
skade. Ved større nedbørsmængder umiddelbart efter 
behandlingen, kan rødsvingel skades af DFF. 
Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. ha og Hussar 
Plus OD med 0,05 l pr. ha mod fremspiret enårig 
rapgræs samt vindaks og rajgræs. Begge midler har 
også bred effekt på tokimbladet ukrudt. Begge midler 
tilsættes 0,5 l olie pr. ha. 
 
Mod tokimbladet ukrudt 
Hvis der er anvendt DFF lige efter såning, kan 
opfølgning ske med f.eks. Mustang Forte, Zypar, 
Catch, Starane XL og/eller Express SX.  
7,5 g Express SX i blanding med enten 0,075 l Primus 
(specielt kamille) eller 0,5 l Zypar (specielt 
hundepersille og storkenæb) pr. ha, har bred effekt 
mod tokimbladet ukrudt. 
Tidsler bekæmpes bedre med 0,4 – 0,6 l Catch eller 
0,5 l Mustang Forte pr. ha, sammen med Express. 
Tidslerne skal være godt fremme på 
behandlingstidspunktet.  
Uddybende info om anvendelse af Mustang Forte 
findes på Middeldatabasen. 
 

Hvis ikke der er anvendt DFF ved såning, kan der 
tilsættes 0,05 l DFF pr. ha til at forstærke effekten 
mod agerstedmoder, ærenpris og rød tvetand.  
DFF må kun anvendes én gang pr. sæson. Produkter 
med aktivstofferne i Hussar og Express må ikke 
anvendes i samme vækstår.  
Der er konstateret resistens af Hussar over for  enårig 
rapgræs, så anvend kun Hussar, hvor fremspiret 
græsukrudt skal bekæmpes.  
Det er vigtigt at kombinere flere virkemekanismer for 
at forebygge herbicid-resistens. 
 
Mod tidsler - MCPA 
MCPA anvendes mod rodukrudt som f. eks. tidsler og 
agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbygs stadie 20-39. 
Bedst effekt ved min. 20°C, stor vandmængde og 
langsom fremkørselshastighed.  
Træk behandlingen til der er adskillige grønne blade 
på tidslerne. 
Bekæmp tidslerne effektivt i udlægsmarken, da ikke 
alle midler med god effekt kan anvendes i selve 
frømarken. 
 
Primera Super/Foxtrot  
Kan med 0,8 l pr. ha anvendes mod flyvehavre og 
agerrævehale frem til stadie 29.  
 
Udlæg i vintersæd, opfølgende behandling i foråret 
Express SX anvendes mod nyt ukrudt med 7,5 g pr. ha 
evt. i blanding med 0,05 l pr/ha DFF. Mod mange 
burresnerre eller store kamiller kan suppleres med 
0,75 l Zypar eller 0,75 l Starane XL pr. ha. 0,75 l 
Mustang Forte pr. ha er velegnet til frøukrudt og 
tidsler. 
Mod enårig rapgræs i vinterbyg anvendes Hussar OD 
med 0,025 l eller Hussar Plus OD med 0,035 l pr. ha + 
0,5 l olie pr. ha. I hvede anvendes Hussar OD 0,05 l 
eller Hussar Plus OD 0,07 l pr. ha + olie. Hussar har 
effekt mod enårig rapgræs, vindaks, alm. rajgræs og 
tokimbladet ukrudt.  
I denne gruppe midler (Express SX, Trimmer, 
Nuance, Hussar) må man kun anvende ét af 
midlerne én gang pr. vækstår .   
 
Mod agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs kan 
anvendes Topik 0,4 l pr. ha frem til stadie 29 eller 0,8 
l Primera Super  pr. ha frem til stadie 39. 
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