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Ukrudt på gårdspladser og udyrkede arealer 
 
Hvor en kemisk løsning ønskes anvendt, kan midlerne i tabel 1 anbefales. Nedbrydning af ukrudtsmidler på 
gårdspladser og andre befæstede arealer sker normalt langsomt, og bindingen i jorden kan være ringe. 
Begræns derfor anvendelse af kemiske ukrudtsmidler på disse arealer og hold stor afstand til boringer og 
brønde. Bemærk også, at visse midler ikke må anvendes på befæstede arealer. Vær ligeledes opmærksom på 
jordvirkningen (= skadevirkningen på bl.a. haveplanters rodudløbere) af midler indeholdende diflufenican 
(Legacy). 
 
Tabel 1. Midler og dosering til ukrudtsbekæmpelse på gårdspladser og udyrkede arealer 

Middel  Dosis 
l/kg pr. ha = 

ml/g pr. 10 m2  

Dosis 
ml/g pr. 100 m2 

Bemærkning  

Glyphosat1) – f.eks. 
Roundup Power Max 

1,5–3,0 kg 15-30 g 

Nyfremspiret ukrudt og græsser bekæmpes med den laveste 
dosis. Veletableret tokimbladet ukrudt bekæmpes med den 
højeste dosis. Gentagen bekæmpelse er nødvendig. En række 
glyphosatmidler må anvendes på befæstede arealer - tjek altid 
etiketten før behandling. Uden langtidsvirkning. Maks. 3. beh. 
pr. sæson. 

Pistol ukrudtsmiddel 3,1 l 31 ml 

På fugtig overflade tidligt forår på nyfremspiret ukrudt. Undgå 
at ramme planter, der ikke ønskes bekæmpet. Indeholder 
diflufenican og glyphosat. Ved anvendelse af rygsprøjte 
anvendes 31 ml Pistol ukrudtsmiddel i 2,5-10 liter 
sprøjtevæske pr. 100 m2. Maks. 1 behandling pr. år. 

Logo + LogoOil  
50-150 g 

+ 0,66-2,0 l 
0,5-1,5 g 

+ 6,6-20 ml 
Udsprøjtes på fremspiret ukrudt i god vækst. NB! Logo er ikke 
godkendt på befæstede arealer.  

Ronstar Expert  0,33 kg 3,3 g 

På fugtig jord på nyfremspiret ukrudt fra ca. 1. april. Undgå at 
ramme planter, der ikke ønskes bekæmpet. Indeholder 
diflufenican + iodosulfuron. Ved bekæmpelse af større ukrudt 
blandes med et glyphosat-produkt. Må ikke anvendes på 
arealer belagt med asfalt og beton. God langtidsvirkning, hvis 
”filmen” på jordoverfladen ikke brydes.  

1) Andre godkendte glyphosat-midler kan også anvendes.  
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