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Efterårsanvendelse af Atlantis i engrapgræs  
FrøavlsINFO nr. 11,  2019 

 

 Atlantis godkendt til mindre anvendelse 
i engrapgræs i efteråret 

 
Vi har tidligere udsendt FrøavlsINFO nr. 10 med 
vejledning i efterårsbekæmpelse af græsukrudt i 
engrapgræs.   
Vi har nu fået en ny mulighed, Atlantis OD. 
 
Atlantis OD er godkendt under ordningen 
”mindre anvendelse” til behandling mod enårig 
og alm. rapgræs i engrapgræs til frø med op til 
0,6 l pr. ha. Produktet må anvendes mod småt 
græsukrudt på 2-3 bladstadiet i efteråret så 
længe der er vækst i ukrudt og afgrøde. 
Behandlingen med i alt op til 0,6 l pr. ha kan 
eventuelt udføres som splitbehandling. 
 
Det er p.t. ikke tilladt at anvende Hussar 
hverken efterår eller  forår, hvis der er tidligere i 
samme vækstsæson er anvendt Atlantis.  Man 
skal derfor tænke sig godt om, inden man 
anvender Atlantis i efteråret, da man derved 
fraskriver sig muligheden for en effektiv 
bekæmpelse af enårig rapgræs med Hussar til 
foråret.   
Da vi stadig har Reglone til rådighed frem til 
starten af februar 2020, vil det i denne sæson 
være det foretrukne middel mod alm. rapgræs, 
såfremt du har det på lager. 
  
Den 4. august var sidste frist for salg i 
detailledet, og fristen for anvendelse og 
besiddelse af Reglone er den 4. februar 2020.   
Vi håber på til næste sæson at have muligheden 
for at bruge Atlantis og Hussar i samme 
vækstsæson 
 
Vi har endnu til gode at se, hvordan forskellige 
engrapgræsafgrøder og sorter reagerer på 
Atlantis, og vi håber vækstsæsonen 2019/20 vil 

give os flere svar på, hvordan vi anvender midlet 
optimalt i vores ukrudtsstrategi. 
  
Erfaringer fra forsøgne viser: 
 

 Alle former for græsukrudtsbekæmpelse 
i engrapgræs påvirker engrapgræs, og 
det gælder ligeledes Atlantis 

 

 Jo højere dosering af Atlantis, jo bedre 
ukrudtseffekt men også større skade på 
engrapgræs 

 

 En veletableret afgrøder påvirkes mindre 
end en svag afgrøde med åbne områder 

 

 Nye skud fra udløbere er de mindst 
hårdføre og reduceres til dels væk 

 

 Atlantis har bedre effekt mod alm. 
rapgræs end Hussar 

 

 En september-behandling med Atlantis er 
mere skånsom end behandling i oktober 

 

 Vores anbefalede dosering er op til 0,4 l 
Atlantis pr. ha i veletablerede 1. års 
afgrøder 

 

 I en gammel engrapgræs afgrøde, hvor 
hovedproblemet er alm. rapgræs kan 
doseringen øges op til 0,6 l pr. ha, 
alternativt bør en forurenet afgrøde 
tages ud 

 

 Splitbehandling med Atlantis  kan 
forsøges i efteråret, men erfaringerne er 
begrænset på det punkt 

 
 
Venlig hilsen  
Avlsafdelingen 
DLF 
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