
  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 

 

29. marts 2019 
 
 

Ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering i bakkesvingel 
FrøavlsINFO nr. 4, 2019 
 

 Tokimbladet ukrudt 

 Focus Ultra mod kvik og grove græsser 

 Vækstregulering aktuel sidst i april 

 
Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt 
Er der anvendt Hussar mod enårig rapgræs er der 
sikkert ikke behov for yderligere 
ukrudtsbekæmpelse. Hvis ikke kan et af 
nedenstående løsninger anbefales. 
 
Catch er aktuel fra midten af april med 0,5-0,6 
l/ha. Den er et godt valg i marker med storke- og 
hejrenæb samt tidsler. Midlet har god effekt 
mod kamille, burresnerre, valmue, raps og 
fuglegræs. Tilsæt evt. 0,05 l/ha DFF mod 
ærenpris, stedmoder og tvetand. 
 
Starane XL er aktuel med op til 1,5 l/ha. Den er 
særlig god mod storkenæb og kræver 15 °C. 
 
Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt 
i korn med op til 2,5 l/ha. I ældre marker kan 
anvendes op til 3,5 l/ha. Særlig aktuelt hvor der 
er tidsler i frømarken. Dagtemperaturkrav mindst 

12 C. 
Kombinationen af 1,5 l/ha Ariane FG S + 0,05 
l/ha Primus er en god all-round løsning mod frø– 
og rodukrudt. Kan sprøjtningen vente til sidst i 
april/først i maj, kan man opnå en god effekt på 
tidsler. 
 
Bekæmpelse af kvik og grove græsser  
Afregningsprisen reduceres med 10 pct. ved fund 
af grove græsser i analysen. Grove græsser er 
kvik, rajgræs, engsvingel, blød hejre og 
hundegræs.  
Der anvendes 1,5 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha 
DASH mod kvik og grove græsser sidst i 
april/først i maj.  

Der skal være 7-8 dage mellem en hormon-
sprøjtning og sprøjtning med Focus Ultra. 
Halmen må ikke opfodres, hvis der er sprøjtet 
med Focus Ultra. 
 
Vækstregulering 
Velgødede marker på kraftig jord har behov for 
vækstregulering for at opnå en større sikkerhed 
for en god bestøvning. Hvis der er tilført 
husdyrgødning, eller hvis der er gødet godt op 
ved forårsgødskningen, er vækstregulering ekstra 
vigtig. Der skal ikke vækstreguleres i marker på 
de letteste jordtyper.  
 
I bakkesvingel vækstreguleres sidst i  april med 
0,3-0,5 l/ha af Moddus Start, Moddus M, Cuadro,  
Trimaxx eller tilsvarende produkt.   
 
Det er vigtigt, at der er gode vækstforhold, en 
veletableret afgrøde i god vækst, gode fugtig-
hedsforhold og temperaturer på 12-15 grader.   
 

Moddus Start, Moddus M og Cuadro har samme 
indhold af aktivstof. (250 g/l) Moddus Start er 
godkendt med 0,8 l/ha. Moddus M er off-label 
godkendt med 0,5 l/ha. Cuadro er godkendt med 
0,8 l/ha (Minor use). Trimax er godkendt med 0,8 
l/ha. (175 g/l aktivstof)   
Opfodring af frøgræshalm er kun tilladt ved 
anvendelse af Moddus M frem til stadie 33. 

 
Blandinger 
Der er ikke på nogle vækstreguleringsmidlerne 
en blåstempling af blanding med Focus Ultra, så 
blanding sker derfor på avlers eget ansvar. Man 
kan forvente en forøget virkning af vækst-
reguleringen ved blanding med Focus Ultra + 
DASH.
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