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 Kerb og Reglone er aktuel i de 

overvintrende bælgplanter 

 Frost efter behandling øger effekten af 
Reglone 

 Vær klar til at rykke ud i december 

Afvent behandling med Reglone mod ukrudt til 
begyndelsen af december.  

Behandling i november giver normalt for dårlig 
effekt af Reglone-behandlingen, hvis der kommer 
en lun periode efterfølgende. Derimod vil det 
være rigtig fint at få behandlet de overvintrende 
bælgplante-afgrøder uden udlæg af frøgræs 
med Kerb nu, hvor jordtemperaturen er faldet. 
Effekten på væselhale og andet græsukrudt er 
bedst inden nytår. I lucerne og humlesneglebælg 
er kun Kerb 400 SC godkendt til 
vinterbehandling.  
 
Kerb 400 SC 
Kerb 400 SC er godkendt til de bælgsædsarter, 
der er nævnt i overskriften.  
Kerb giver gode muligheder for at få bekæmpet 
græsukrudt, bl.a. agerrævehale, enårig rapgræs, 
flyvehavre, rajgræs, andre rapgræsser, vindaks 
og væselhale. Kerb har også nogen effekt på 
fuglegræs. Kerb er en god resistensbryder i 
forhold til andre græsukrudtsmidler. 
Virkningen er bedst ved god jordfugtighed og ved 
lav jordtemperatur under 10°C. Kerb kan evt. 
udbringes på let frossen jord. Kerb har systemisk 
effekt og optages gennem rødderne. 
Doseringen er 1,0 l pr. ha. 
 
Reglone i hvidkløver og rødkløver 
Reglone kan anvendes i perioden december – 

februar, men behandling skal ske ved først givne 
lejlighed fra begyndelsen af december. Der 
anvendes op til 2,0 l Reglone pr. ha med 
tilsætning af 0,1 l Lissapol pr. 100 liter vand.  
I hvidkløver og rødkløver bekæmpes de fleste 
ukrudtsarter, men der er særlig god effekt på 
fuglegræs, agerstedmoder, ærenpris, mindre 
kamilleplanter samt spildkorn.  
Reglone er endvidere godkendt til mindre 
anvendelse i alsike og kællingetand, og 
anvendelsen kan ske som beskrevet for 
hvidkløver og rødkløver.  
 
Virkningsbetingelser for Reglone 
Den bedste effekt af Reglone opnås ved 
sprøjtning om formiddagen i klart solrigt vejr, 
gerne med en efterfølgende frostperiode. 
Reglone er et kontaktmiddel, så anvend en 
relativ stor vandmængde. Jo større plantemasse 
jo mere vand, mindst 250-400 l vand pr. ha. Ved 
meget dug nedsættes vandmængden, så 
sprøjtevæsken ikke løber af bladene. Meget rim 
på bladene vil nedsætte effekten.  
Reglone er hurtig regnfast. Svidningseffekten 
indtræffer 10 minutter efter behandlingen.  
 
Er det svagt frostvejr på behandlingstidspunktet 
kan der tilsættes 10 – 12% flydende gødning til 
sprøjtevæsken for at undgå is i dyserne. I så fald 
undlades sprede/klæbe middel. 
 

Der findes en række kopiprodukter til Reglone. 
Ikke alle disse produkter har anvendelse til 
ukrudtsbekæmpelse i kløver beskrevet på 
etiketten. Kontroller derfor, at etiketteteksten 
er i overensstemmelse med behovet i din mark. 
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