
  FrøavlsINFO 

Jylland-Fyn:      Tlf. 66 17 02 30 Sjælland-Lolland-Falster: Tlf. 57 66 07 34              Bornholm:    Tlf. 56 97 43 35 
www.dlf.dk 

 

22. august 2018 
 
 

Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand 
FrøavlsINFO nr. 12, 2018 
 

 Enårig rapgræs skal bekæmpes før 
fremspiring 

 En god bredspektret løsning er 0,12 l DFF 
pr. ha eller 0,1 l DFF + 0,5 l Stomp CS pr. 
ha lige efter såning  

 7,5 g/ha Express SX spredeklæbemiddel 
bekæmper bl.a. raps og kamille ved 
sprøjtning i september 

 
Det er vigtigt at have en strategi for 
ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs udlagt i 
renbestand, da bekæmpelsen skal ske før 
fremspiring, eller mens ukrudtet er meget småt. 
Fælles for anvendelse af jordmidlerne DFF, 
Stomp CS og Boxer gælder, at rajgræsfrøet skal 
være dækket af to cm jord for at minimere 
risikoen for skade på afgrøden. 
 
DFF  
DFF er den mest oplagte mulighed for 
bekæmpelse af specielt enårig rapgræs. DFF har 
også en rimelig effekt mod flere to kimbladede 
arter som f.eks. agerstedmoder. DFF anvendes 
lige efter såning på fugtig jord. DFF dosis bør 
ligge fra 0,1 til 0,12 l pr. ha. Lettere jordtype 
samt meget nedbør giver en stærkere effekt. Her 
skal man passe på afgrøden specielt med de høje 
doser.  
 
Stomp CS 
Stomp anvendes lige efter såning evt. sammen 
med DFF. Stomp CS har virkning på enårig 
rapgræs samt flere tokimbladet arter bl.a. 
valmue. Der anvendes op til 1 l pr. ha. En god 

bred løsning er 0,1 l DFF + 0,5 l Stomp CS pr. ha. 
Husk begge produkter kun må anvendes én gang 
pr. sæson.   
 
Boxer 
Boxer er en mulighed mod både enårig rapgræs 
og vindaks. Boxer er det produkt med størst 
risiko for skade på afgrøden. Specielt hvis der 
sprøjtes på lettere jordtyper, og hvis der 
efterfølgende kommer meget nedbør. Generelt 
anbefales Boxer ikke på lettere jordtyper. Dosis 
af Boxer bør ikke overstige 0,5 l pr. ha. Boxer 
kan anvendes i blanding med DFF og Stomp CS, 
man skal dog passe på med skader på afgrøden, 
hvis den samlede mængde kemi bliver for stor.  
 
Agil 100 EC 
Spildkorn bekæmpes med Agil 100 EC. Der 
behandles, når spildkornet har 1-2 blade og der 
anvendes 0,1 l Agil 100 EC + 0,1 Agropol pr. ha. 
Det er vigtigt at undgå overlap, da det kan skade 
afgrøden. Rajgræsset bør have to blade før 
behandling.  
 
Express SX 
Express SX er godkendt til bekæmpelse af 
tokimbladet ukrudt med 7,5 g pr. ha + 
spredeklæbemiddel. Er bl.a. effektiv på raps og 
kamille m.fl. Express SX må ikke anvendes efter 
30. september og kun én gang pr. sæson.  
 
Minor use og off-label vejledninger på DFF, 
Stomp CS, Boxer, Express SX og Agil 100 EC 
findes på Middeldatabasen 
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