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Hussar i rødsvingel mod enårig rapgræs 
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• Hussar OD må anvendes én gang forår, 
hvis der er behandlet med Hussar OD i 
efteråret. 

• Hussar Plus OD må anvendes én gang 
forår, hvis der er behandlet med Hussar 
Plus OD i efteråret. 

• Hvis der ikke er behandlet med Hussar i 
efteråret, er splitbehandling tilladt under 
forudsætningen, at begge sprøjtninger 
foretages med samme middel. 

 
Enårig rapgræs gror stort set hele året. Særligt i 1. 
års marker og specielt i rødsvingel sorter uden 
udløbere, kan stor forekomst af enårig rapgræs 
genere rødsvinglen. Vi har erfaring for, at de 
tidlige behandlinger med Hussar i rødsvingel er de 
mest effektive og tillige de mest skånsomme 
overfor afgrøden. Rødsvinglens vækst kan godt 
sættes i stå i en periode efter udsprøjtning af 
Hussar. 
Hussar OD virker optimalt fra 8°C og anvendes, 
når ukrudtsplanterne er i vækst om foråret. 
 

Valg af middel 
Hussar OD er godkendt til mindre anvendelse 
med op til 0,1 l pr. ha med mulighed for to 
behandlinger i vækstsæsonen. Hvis der er brugt 
0,02 l Hussar OD pr. ha i efteråret, er det tilladt at 
anvende op til 0,08 l Hussar OD pr. ha om foråret. 
Er der ikke anvendt Hussar i efteråret, må der 
behandles to gange om foråret med i alt 0,1 l pr. 
ha.  
 
Hussar Plus OD, er en kombination af 
aktivstofferne i Hussar OD og Atlantis OD, og må 
anvendes i marts-april, hvis der ikke har været 
anvendt Hussar OD i efteråret. 
Der må bruges i alt 0,14 l Hussar Plus OD pr. ha 
pr. vækstsæson. Er der anvendt 0,05 l Hussar 
Plus OD pr. ha i efteråret, må der i foråret 
anvendes op til 0,09 l pr. ha i én behandling. 
Ved ren forårsanvendelse anvendes 0,05-0,14 l 
Hussar Plus OD pr. ha én gang eller som 
splitsprøjtning med f.eks. 2 x 0,07 l Hussar Plus 
OD pr. ha.  
Én behandling i rødsvingel om foråret vil dog 
oftest være tilstrækkelig. 

Hussar Plus OD er afprøvet i Landsforsøgene og 
har en lidt bedre og mere holdbar effekt på enårig 
rapgræs end Hussar OD. 
Hussar har også effekt på 2-kimbladet ukrudt som 
f.eks. kamille og fuglegræs. 
 

 

Anbefaling pr. ha 
 
Uden Hussar OD i efteråret 2022: 
 Fra nu pr. ha: 
 0,03-0,04  l Hussar OD + 0,5 l olie  
 Ved behov 2-3 uger senere: 
 0,04-0,06 l Hussar OD + 0,5 l olie  
 ELLER 
 Fra nu pr. ha: 
 0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie 
 Ved behov 2-3 uger senere: 
 0,04-0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie 
 
Ved 0,02 l Hussar OD i efteråret 2022: 
 Fra nu pr. ha: 
 0,04-0,06 l Hussar OD + 0,5 l olie 
 
Ved 0,05 l Hussar Plus OD i efteråret 2022: 
 Fra nu pr. ha: 
 0,05-0,09 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie 
 

 
DFF kan kombineres med Hussar, med en 
dosering på op til 0,15 l DFF pr. ha. DFF´s 
jordeffekt kan forebygge mod nyfremspiring af 
enårig rapgræs i områder uden plantedække, 
f.eks. i 1. års marker. Agerstedmoder og i nogen 
grad ærenpris kan bekæmpes med 0,05 l DFF pr. 
ha.  
DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. 
 

Bemærk, at i samme vækstår må Hussar OD 
ikke anvendes i kombination med Hussar Plus 
OD. Den samme begrænsning gælder for bl.a. 
tribenuron-methyl produkter som Express 
m.fl. 
 
Læs altid etiketten og oplysninger om 
produktet før anvendelse. 
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