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Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs og rødsvingel 
Målret bekæmpelsen mod de ukrudtsarter, som ikke kan frarenses græsfrøene, og som giver udbyttetab eller 
høstbesvær. Rapgræsser (enårig og alm.) er et alvorligt problem, fordi arterne påvirker kvaliteten i den 
høstede vare og ikke - eller kun vanskeligt - kan frarenses. Haremad og skræppe er vanskelige at frarense i alle 
de storfrøede græsarter/sorter. Endelig skal de arter bekæmpes, som forekommer i så store mængder i 
marken, at der er risiko for direkte udbyttetab, høstbesvær eller kraftig forøgelse af frøpuljen i jorden.  
 
Tokimbladet ukrudt i foråret i rødsvingel og alm. rajgræs 
Almindelig tokimbladet ukrudt bør bekæmpes tidligt forår, mens rodukrudt som skræpper, tidsler m.v. først 
kan bekæmpes senere i foråret i begyndende strækning under lune forhold med Ariane FG S (rødsvingel og 
alm. rajgræs) eller Mustang Forte (kun alm. rajgræs). Midlernes anbefalede dosis og temperaturkrav for god 
effekt ses i tabel 1. Nedenstående oversigter viser Zypars brede effekt overfor forskellige ukrudtsarter. 
 
Tabel 1. Oversigt over forskellige midlers effekter og temperaturkrav. 

Middel Dosering,  
ltr./ha  

Tempe-
raturkrav 

Bemærkning Godkendelse 

Legacy 0,07-0,1 Ved 
vækststart 

God effekt på 
agerstedmoder og ærenpris. 

Mindre godkendelse i bl.a. etableret 
rajgræs og rødsvingel. 1 beh. pr. sæson. 

Zypar 0,75-1,0 ltr. 2-3°C Bredeste effekt på alm. 
tokimbladet ukrudt samt 
storkenæb, lægejordrøg, 
tvetand, hundepersille m.fl.  

Mindre godkendelse i st. 23-32 i bl.a. 
alm. rajgræs og rødsvingel udlagt i 
dæksæd. 

Primus XL 0,75-1,0 ltr. > 5°C Kræver bedre temperaturer 
end Zypar. 

Ordinær godkendt i frøgræs i st. 20-39.  

Catch 0,6 ltr. >5°C Kræver bedre temperaturer 
end Zypar.  

Mindre godkendelse i st. 20-32 i bl.a. 
rajgræs og rødsvingel. 

Mustang Forte 0,75-1,0 ltr. >10-12°C God effekt mod rodukrudt. Mindre godkendelse og kun i rajgræs i 
st. 30-32! 

Ariane FG S 2,5 ltr. >10-12°C God effekt mod rodukrudt. Ordinær godkendt i frøgræs i st. 21-31. 
2,0-2,5 (1. årsmarker); 2,5–3,0 
(flerårsmarker) 

Effekt af Zypar kontra Catch, PlanteværnOnline,  
ukrudt med > 6 blade 

Effekt af Zypar kontra Primus XL, PlanteværnOnline, 
ukrudt med > 6 blade 
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Græsukrudt i rødsvingel i foråret 
Kemisk bekæmpelse af rapgræsser er desværre vanskelig og til tider umulig, og samtidig kan midlerne være 
hårde ved afgrøden. 
 
Bekæmpelse af enårig rapgræs med Hussar Plus OD i rødsvingel  
Hussar Plus OD er godkendt til mindre anvendelse mod enårig rapgræs i rødsvingel i foråret, og anvendes 
bedst som opfølgning på en behandling med samme middel i efteråret, tidligst på små planter under lune 
forhold (>7-8°C). Problemet med enårig rapgræs i rødsvingel skal dog være stort, før en behandling  
iværksættes, da rødsvingel kan blive ”sat” af en behandling, hvis det efterfølgende bliver tørt.  
 
Er der anvendt 0,05 l/ha Hussar Plus OD i efteråret, kan der anvendes 0,05-0,09 l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha 
Olie i foråret. Er der ikke foretaget en behandling i efteråret, anvendes en splitstrategi i foråret med 2 x 0,07 
l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha Olie, hvor første sprøjtning foretages hurtigst muligt, og den opfølgende 
behandling 2-3 uger senere. Hussar Plus OD skal altid tilsættes 0,5 l/ha Olie. Halm må ikke opfodres. Læs 
etikette før brug. 
 
Bekæmpelse af agerrævehale, flyvehavre, kvik og vindaks i rødsvingel  
0,4-0,8 l/ha Agil 100 EC + 0,15 l/ha Spredeklæbemiddel eller 1,0-2,0 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash kan 
anvendes under gode temperaturforhold. Kvik bør bekæmpes, når det har 3-4 blade. Laveste dosis forhindrer 
kvikken i at sætte frø. Begge midler er godkendte til mindre anvendelse. Halm må ikke opfodres for Agil. De 
kan ikke blandes med vækstreguleringsmidler på grund af risiko for afgrødeskade. Max. 2 behandlinger pr. 
vækstsæson for Agil med samlet dosis efterår og forår på max. 0,8 l/ha, og maks. 1 behandling pr. sæson for 
Focus Ultra.  
 
Græsukrudt i alm. rajgræs i foråret 
 
Bekæmpelse af alm. rapgræs, vindaks og flyvehavre i alm. rajgræs  
Primera Super er godkendt til mindre anvendelse mod ovenstående arter i alm. rajgræs. Midlet skal først 
anvendes ved begyndende strækning og under gode og lune vækstforhold (>10-12°C). Der skal anvendes 0,8-
1,0 l/ha Primera Super + 0,2 l/ha spredeklæbemiddel for god effekt. Halm må ikke opfodres. Læs etikette før 
brug. 
 
 


