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Bekæmp ukrudtet i frømarken tidligst muligt: Det milde efterår har medført, at ukrudtet i 
nogle marker er blevet stort. Derfor anbefales en forholdsvis tidlig behandling. 
 

Græsukrudt i udlægsmarken bør bekæmpes med DFF. I vårbyg med frøgræsudlæg er 
basisløsningen en høj dosering DFF i 1. sprøjtning efterfulgt af en løsning rettet mod 
tokimbladet ukrudt i 2. sprøjtning. 
 

 

♦ Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs forår 
 
Den billigste løsning er 0,5 - 0,6 l/ha Catch*. 

Catch kan anvendes i frøgræsserne fra medio marts, når temperaturen er mellem 8-12°C. Catch er en 

blanding af aktivstoffet fra Primus og hormonmidlet 2,4D. Catch bekæmper kamille, fuglegræs, 

hyrdetaske, kornblomst, valmue, brandbæger, forglemmigej, burresnerre, haremad, hvidmelet gåsefod, 

natlimurt, mælkebøtte, raps og har nogen virkning på rodukrudt.  

Hvis der forekommer en del storke- og hejrenæb tilsættes der 0,03 l/ha Primus for at forstærke effekten. 

Der kan tilsættes 0,04-0,06 l/ha DFF*/Legacy*/Sempra*/ Diflanil*, hvis der er behov for bekæmpelse af 

ærenpris, tvetand og stedmoder.  

 
Alternativt kan der anvendes en af nedennævnte løsninger: 
 

- 0,06 - 0,12 l/ha Primus + 0,04 - 0,07 l/ha DFF* / Legacy 500 SC* / Sempra 500 SC* / Diflanil 500 

SC* + spredeklæbemiddel,  
 

- 0,05 – 0,1 l/ha Saracen Delta Max, en færdigformulering af Primus og DFF som er lidt billigere,       
 

- 0,75 – 1,0 Zypar* + 0,04 - 0,07 l/ha DFF* / Legacy 500 SC* / Sempra* 500 SC / Diflanil 500 SC* + 

spredeklæbemiddel i forårsudlagt alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs eller strandsvingel, hvis 

der forekommer store storke- og hejrenæb. 

 
Behandlingen udføres fra medio marts, inden ukrudtet bliver for stort. DFF kan udelades, hvis der ikke er 

behov for at bekæmpe stedmoder, tvetand og ærenpris. 

 
Hvis der er problemer med resistent ukrudt eller rodukrudt i alm. rajgræs kan 0,75 – 1,0 l/ha 

Mustang Forte* være et godt valg tidligt forår inden stadie 32. Der tilsættes 0,05 l/ha DFF*, hvis der 

forekommer ærenpris, tvetand og stedmoder. Husk, at der skal gå 14 måneder, inden der må sås roer, 

spinat, kartofler, løg, gulerødder og 24 måneder inden der må sås ærter, hestebønner og lupin med 

flere, samt at der er restriktioner for anvendelsen af halmen, hvis der er brugt Mustang Forte.     

 
Primera Super*/Foxtrot* må om foråret anvendes i alm. rajgræs med 0,5 - 1,0 l/ha og i strandsvingel 

med 0,5 l/ha. Der tilsættes 0,4 l/ha Isoblette. Der kan bekæmpes agerrævehale, alm. rapgræs, vindaks 

og flyvehavre. Behandlingen udføres ved begyndende strækning, når temperaturen er 12-15°C om 

dagen og over 5°C om natten. 

 
I rødsvingel, bakkesvingel og engrapgræs anbefales Hussar Plus OD*, idet der samtidig opnås en 

god effekt mod enårig rapgræs. Hvis der blev anvendt Express eller Hussar OD i efteråret, må der ikke 

anvendes Hussar Plus OD om foråret. Er der anvendt Hussar OD i efteråret er det lovligt at anvende 

Hussar OD igen i foråret. 



 

Rødsvingel, bakkesvingel og engrapgræs: 0,07 l/ha Hussar Plus OD* + 0,5 l/ha Olie, evt. x 2 mod 

stort ukrudt. Svag effekt på alm. rapgræs. Der må maks. anvendes 0,14 l/ha Hussar OD Plus pr. 

vækstsæson. 

  
Tilsæt fra 0,03 - 0,06 l DFF*, hvis der er behov for at bekæmpe stedmoder, tvetand og ærenpris.    

 
Hussar Plus OD bør anvendes første gang, temperaturen er over 8 - 10°C og der ikke er udsigt til 

nattefrost den efterfølgende uge. Marker med svækkede afgrøder bør behandles med forsigtighed, idet 

Hussar Plus OD kan virke hårdt på afgrøden.   

 
*) Off-label godkendt/godkendt til mindre anvendelse. DFF må kun anvendes èn gang pr. vækstsæson, som er fra 

1. august til 31. juli.  

 
Man skal som bruger være i besiddelse af en off-label vejledning/godkendelse til mindre anvendelse, 

som kan hentes www.middeldatabasen.dk.  

 

♦ Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med frøudlæg  
 
Vårbyg og vårhvede med udlæg af storfrøede frøgræsser: 

Generelt anbefaler vi en todelt sprøjtning, hvor der i 1. sprøjtning anvendes en høj dosering DFF til 

bekæmpelse af græsukrudt. Derefter følges op i 2. sprøjtning med en løsning rettet mod tokimbladet 

ukrudt. 

 
1. sprøjtning lige efter såning og evt. tromling på fugtig jord: 

 

0,12 - 0,15 l/ha DFF / Legacy 500 SC / Diflanil 500 SC / Sempra 500 SC med udlæg af rajgræsser, 

rødsvingel, bakkesvingel, strandsvingel, hundegræs, engsvingel og rajsvingel. 

 
Frøet skal være dækket af 1-2 cm jord. Overlapning bør undgås.  

 
2. sprøjtning, når ukrudtet har maks. 2 løvblade med èn af følgende løsninger: 

   

 0,4 l/ha Catch 

 0,4 l/ha Mustang Forte + 0,1 Starane 333 HL, også i havre, pas på halm og sædskifte. 

 7,5 g/ha Express 50 SX + 0,25 l/ha Maya / 0,15 l/ha Buctril EC 225 + 0,15 l/ha Starane XL.     

      Express må ikke bruges i udlæg med engsvingel og strandsvingel  

 
I vårbyg med udlæg af rødsvingel og bakkesvingel anbefales i stedet brug af Hussar Plus OD på 

grund af effekten på enårig rapgræs: 
 

 0,07 l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha Olie. Tilsæt 0,15 l Starane 333 HL ved problemer med 

pileurt. 

 
I vårbyg med udlæg af engrapgræs anbefales i stedet brug af Hussar Plus OD + DFF på grund af 

effekten på enårig rapgræs: 
 

 0,07 l/ha Hussar Plus OD + 0,02 DFF + 0,5 l/ha Olie. Tilsæt 0,15 l Starane 333 HL ved problemer 

med pileurt. 

 
Express 50 SX, Hussar Plus OD og DFF midlerne må kun anvendes én gang pr. vækstsæson, som er 

fra 1. august til 31. juli. 

 
Anden bekæmpelse senere: 

Primera Super/Foxtrot kan anvendes i vårbyg og vårhvede med 0,4-0,5 l/ha + 0,4 l/ha Isoblette inden 

strækning til bekæmpelse af bl.a. flyvehavre, vindaks, alm. rapgræs og agerrævehale. Kan anvendes i 

http://www.middeldatabasen.dk/


marker med udlæg af alm. rajgræs, engsvingel, rødsvingel, hundegræs, strandsvingel, bakkesvingel, 

rød- og hvidkløver.  

 
Rodukrudt kan bekæmpes med 0,75 l MCPA + 0,5 l Zypar/ha i vårbyg og vårhvede ultimo maj. 

Doseringen er i underkanten til at give en tilfredsstillende langtidseffekt. Rodukrudt skal bekæmpes med 

Roundup i sædskiftet, da MCPA ikke må anvendes i græsfrø.  

 
Vårsæd med udlæg af kløver: 

Der anvendes 1,25 l/ha Fighter 480 + 0,9 l/ha Stomp CS. Der tilsættes ofte et pyrethroid mod 

kornbladbiller. Fighter 480 må kun bruges én gang om året. 

 
6-8 g/ha Harmony 50 SX er desværre kun godkendt i vårsæd med udlæg af lucerne og ikke med kløver. 

 
Ærter med frøgræsudlæg: 

 
Der anvendes en todelt strategi: 

 
1:  0,4 l/ha Fighter 480 + 0,5 l/ha Stomp CS 

2:  0,5 l/ha Fighter 480 + 0,5 l/ha Stomp CS 

 
Første behandling på ukrudtets kimbladstadie og 2. behandling, når nyt ukrudt igen spirer frem.  

 

♦ Ukrudtsbekæmpelse om foråret i vintersæd med frøgræsudlæg 
 
Som opfølgende ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, rug og triticale med udlæg af rødsvingel, 

bakkesvingel og engrapgræs anvendes 0,1 – 0,14 l/ha Hussar Plus OD + 0,05 l/ha DFF + 0,5 l/ha Olie. 

Eller 0,1 Hussar OD + 0,05 l DFF + 0,5 l Olie, virker bedst ved stor forekomst af rajgræsser.  

I vinterbyg må der kun anvendes 0,05 l Hussar Plus OD eller 0,025 l Hussar OD + 0,5 l/ha olie. 

 
I vintersæd med udlæg af andet frøgræs kan der anvendes 0,05 l/ha Primus + 0,05 l/ha DFF + 

spredeklæbemiddel eller 0,5 l/ha Mustang Forte + 0,05 l/ha DFF.    

 
Flere af nævnte løsninger er udarbejdet på baggrund af forsøg udført i forbindelse med GUDP og 

Innovationsfonds projekter på AU Flakkebjerg og hos SEGES.  

 
Vi planlægger at øge de faglige informationer via Facebook, så vi håber du vil følge os på nedenstående 

link. 

 
Med venlig hilsen 

konsulentgruppen  

 

DSV Frø Danmark A/S 

Energivej 3 

7500 Holstebro 

Tel. 97 42 05 33  

mail: info@dsv-froe.dk  

www.dsv-froe.dk  

Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/dsvfroe 
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