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 DFF, Boxer og Stomp mod andre græsser 

 Pas på spildfrø i sædskiftet 

 
Der vil altid komme en kraftig fremspiring af 
ukrudt samtidig med græssets fremspiring.  
I rajgræs udlagt i renbestand er det vigtigt at få 
bekæmpet ukrudtet, mens det er småt. Express 
SX kan anvendes med op til 7,5 gram pr. ha når 
græsset har 2-4 blade. Express har bred effekt på 
mange ukrudtsarter, som f.eks. fuglegræs og 
kamille.  Express kan evt. kombineres med 0,05 - 
0,1 liter DFF pr. ha.  
 
For at få effekt mod enårig rapgræs anvendes 
minimum 0,1 l DFF pr. ha udsprøjtet under gode 
fugtighedsforhold. DFF er godkendt med en 
mindre anvendelse til nyudlagt frøgræs. 
 
Boxer og Stomp er godkendt til mindre 
anvendelse i efterårsudlagt ital. rajgræs med 
0,5-1,0 liter Boxer EC pr. ha eller 1,2 liter 
Stomp/Activus 40WG pr. ha. Den største dosis 
anvendes ved stor forekomst af græsukrudt på 
lerjorde. Der sprøjtes straks efter såning, og 
indtil rajgræsset har to blade.  
Frøet skal placeres i 2 cm’s dybde og være 
dækket af jord for at mindske risiko for skade. 
Den bedste effekt på ukrudt  opnår man i 
fremspiringsfasen mens ukrudtsplanterne er små, 
og hvis der sprøjtes på fugtig jord. Efterfølgende 
nedbør fremmer effekten, men under sådanne 
forhold er der også størst risiko for skade på 
afgrøden. Du kan finde midlernes godkendelser 
til mindre anvendelse i Middeldatabasen. En 

blanding af 0,1 l DFF ha og 0,5 l Boxer pr. ha er 
en god løsning mod vindaks. Ved kraftig 
forekomst af enårig rapgræs kan virkningen af 
DFF forstærkes ved tilsætning af 0,5-1,0 l Stomp 
pr. ha.  
Græsmidlerne kan under uheldige omstændig-
heder skade afgrøden. Boxer er her den værste, 
mens risikoen er mindre ved anvendelse af 
Stomp, og meget lille ved anvendelse af DFF.  
Det er især store nedbørsmængder efter 
sprøjtning, der kan forårsage skade.  
 
Det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt at 
følge op med et bredspektret ukrudtsmiddel til 
foråret. 
 
Efterårsbehandling af udlæg i vårsæd  
Lang stub efter tærskning af dæksæden skal 
pudses ned efter høst, og det er ligeledes en god 
ide at pudse af i begyndelsen af oktober, hvis der 
har været god vækst i afgrøden. 
 
Spildfrø i korn efter rajgræshøst 
Der er flere gode muligheder for at bekæmpe 
spildfrø i efteråret såvel som i foråret. Sørg for 
at få så mange spildfrø til at spire samt gå til 
grunde, inden de pløjes ned. Dette gøres ved at 
lade marken ligge så længe som muligt, inden 
jordbehandling. Hvis den først skal sås til 
foråret, vil det være en god ide at undgå, at der 
dannes nye stængler med spiredygtigt frø. Derfor 
anbefales det at afpudse eller nedvisne, inden 
der er spiredygtige frø i aksene.
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