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Ukrudtsbekæmpelse i engsvingel  
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 Tokimbladet ukrudtsbekæmpelse i 
engsvingel 

 Ingen mulighed for bekæmpelse af 
græsukrudt 

 
Tokimbladet ukrudt i frømarken 
Der er mange løsninger til bekæmpelse af 
tokimbladet ukrudt i engsvingel, og valget af 
løsning tilpasses ukrudtsflora i marken. F.eks.: 
 
Primus + DFF 
Denne løsning er aktuel nu, specielt hvor kamille 
er hovedproblemet. Sammen med DFF bekæmpes 
også store planter af agerstedmoder samt mindre 
planter af ærenpris og tvetand. 

0,075 l Primus +0,05 l DFF pr. ha.  

 
Zypar + DFF 
Zypar har specielt god effekt på hundepersille, 
storkenæb og lægejordrøg, men bekæmper også 
de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter. DFF 
kan eventuelt tilsættes som nævnt ovenfor. 
Temperaturkravet er relativt lavt, så en 
behandling med Zypar er aktuel nu.  

0,75 – 1,0 l Zypar + 0,05 l DFF pr. ha.  

 
Catch + DFF 
Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men den 
mangler lidt styrke på burresnerre og 
kornblomst. DFF kan eventuelt tilsættes som 
nævnt ovenfor. Denne løsning er også aktuel nu. 

0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha.  

 
Starane XL 
Mod storkenæb og hejrenæb er Starane XL en 

mulighed. Temperaturkravet er på 10-15C, 
hvilket ofte gør, at behandling må trækkes til 
slutningen af april/først i maj. Løsningen er 
relativ dyr. 

1,5 l Starane XL pr. ha.  

Ariane FG S + Primus 
Ariane FG S kan anvendes med op til 2,5 l/ha i 
første års marker udlagt i korn. I ældre marker 
kan anvendes op til 3,5 l/ha. Ariane FG S er 
særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken 

Temperaturkravet er på mindst 15C. 

Kombinationen af Ariane FG S og Primus/Saracen 
er en god all-round løsning mod frø– og rodukrudt 
på det sene tidspunkt. Løsningen er effektiv men 
dyrere end de øvrige. 

1,5 – 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha.  

 
Følgende midler herunder er omfattet af reglen 
om ”mindre anvendelses godkendelse”. 
Vejledningen for de enkelte midler kan hentes 
ved at klik på midlet: DFF, Zypar, Catch, eller på 
Middeldatabasen. 
 

Bemærk at DFF kun må anvendes èn gang pr. 
vækstsæson. 

 
 

 
Fuglegræs i 1. års Senu engsvingel 

 
Græsukrudt 
Til bekæmpelse af græsukrudt i engsvingel, er 
der desværre ingen godkendte midler til 
rådighed, hvorfor græsukrudtsbekæmpelse ikke 
er en mulighed i engsvingel. 

 
 
Venlig hilsen 
Avlsafdelingen 
DLF 

https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50338
https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=51180
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pl_off_froegraes_Catch.aspx
http://www.middeldatabasen.dk/

