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 Ukrudts- og spildkornsbekæmpelse i 
frømarken 

 Ukrudtsbekæmpelse i udlægsmarken 

 Skadedyr 

 
Det er ofte nødvendigt at bekæmpe spidkorn i 1. 
års afgrøder efter korn for at undgå, at 
spildkornsplanterne hæmmer udlægget. 
Spildkorn bekæmpes bedst, mens det er småt, 
men ved for tidlig behandling risikerer man 
yderligere fremspiring. Vårbyg er lettest og rug 
er sværest at bekæmpe. Spildkorn og 
ukrudtsgræs, bortset fra enårig rapgræs og 
væselhale, bekæmpes med op til 1,2 l Focus 
Ultra + 0,5 l Dash eller 0,6 l Agil pr. ha. Skal der 
kun bekæmpes spildkorn, rækker 0,4 l Agil pr. 
ha. Doseringerne kan reduceres, hvis spildkornet 
har højst tre blade.  
Focus Ultra må kun bruges én gang pr. 
vækstsæson. Der for vil Agil efterår og Focus 
Ultra forår ofte være en god kombination. 
 
Agerrævehale og rajgræs bekæmpes allerede i 
efteråret med 1,5 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. 
ha. Marker med agerrævehale, der er resistent 
over for Focus Ultra, skal ompløjes. 
 
Enårig rapgræs kan hæmmes med 0,02 l Hussar 
OD eller 0,05 l Hussar Plus OD. Til Hussar 
produkterne tilsættes 0,5 l olie pr. ha.  
Produkterne må bruges frem til 15. september. 
En opfølgende behandling med Hussar om foråret 
mod enårig rapgræs kan være aktuel i 1. års 
marker.  
 
Tokimbladet ukrudt i frømarken 
Express, Nuance og DFF er godkendt til 
efterårsbrug i frøgræs med Express SX/Trimmer 
50 SG 7,5 g eller Nuance 5 g pr. ha + 
spredeklæbemiddel mod specielt kamille, 
kornvalmuer og fuglegræs. Midlerne må ikke 
anvendes efter 30. september. 

Der må ikke anvendes Hussar til foråret, hvis der 
er brugt Express/Trimmer/Nuance i efteråret. 
Mod agerstedmoder, tvetand og ærenpris er 
0,025 – 0,070 l/ha DFF en god løsning. Højeste 
dosering ved stort ukrudt. 
 
Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd med udlæg 
Det er vigtigt at få bekæmpet ukrudtet effektivt 
i dæksæden. En god løsning er 0,5 l Buctril pr. 
ha på kornets stadie 12–16. Virkningen 
forstærkes ved tilsætning af 0,03 l DFF pr. ha. 
Mod enårig rapgræs skal DFF doseringen øges til 
0,1 l pr. ha i marker, hvor rødsvinglen er sået i 
to cm’s dybde. Men behandlingen skal vente, til 
rødsvinglen er fremspiret, og der må ikke være 
udsigt til større nedbørsmængder, for at undgå 
skade på rødsvingel planterne. 
Betydende forekomst af enårig rapgræs kan med 
fordel bekæmpes i udlægsmarken, da 
konkurrencetrykket er stort fra denne art. Enårig 
rapgræs kan medføre en væsentlig 
udbyttenedgang og et større rensesvind. 
I hvede med udlæg kan agerrævehale og vindaks 
bekæmpes med 0,4 l Primera Super/Foxtrot eller 
0,2 l Topik pr. ha på afgrødens 3-4 bladstadie. 
 
Skadedyr 
I ældre marker af rødsvingel kan insektlarver i 
stort antal beskadige planterne. Larver af 
græsmøl og løvsnudebiller gnaver på rødderne og 
forårsager, at græsset i pletter mistrives og går 
ud. Ved kraftig angreb af græsmøl bør arealet 
ompløjes og efterfølges af en bredbladet afgrøde 
til foråret. Er løvsnudebillen problemet kan man 
så vintersæd sent efter 1. oktober med et godt 
resultat. 
Både i 2014 og 2016 så vi kraftige angreb af 
aksløberens larve i rødsvingel. Mod denne 
skadevolder kan anvendes Avaunt med 0,45 l/ha. 
Brug 250 – 300 l vand/ha. Midlet er godkendt til 
mindre anvendelse og må anvendes om efteråret 
fra 5. september til 1. december. 
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https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Filer/pl_off_Avaunt_graes_aksloeberens_larve_2015.pdf

