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10. april 2019 
 
 

Vækstregulering og svampebekæmpelse i hundegræs 
FrøavlsINFO nr. 6, 2019 
 

 Vækstregulering aktuel fra midt i april 
til først i maj 

 Vær opmærksom på bladpletsvampe 

 
Hundegræs skal vækstreguleres for at undgå 
lejesæd. Behandlingstidspunktet er i 
strækningsstadiet og frem til begyndende 
skridning, hvilket normalt er fra sidst i april til 
først i maj.  I år er nogle marker længere 
fremme end normalt, og derfor kan 
vækstreguleringen begynde tidligere, hvilket vil 
sige fra midt i april.  
 
Vores anbefaling er 0,8 l Moddus M pr. ha + 
spredeklæbemiddel ved st. 49, lige før 
begyndende skridning.   
I kraftige og velgødede marker kan 
vækstreguleringen indledes fra midt i april (fra 
st. 30-32) med 1,2-1,8 l Cycocel 750 pr. ha. 
Denne behandling følges så op med op til 0,8 l 
pr. ha Moddus M i st. 49.   
 
Man skal være opmærksom på, at der maksimalt 
må anvendes i alt 0,8 l Moddus pr. ha.   
0,8 l Moddus kan erstattes af 0,4 l Moddus + 1,25 
l Cycocel 750 i blanding, men her skal man være 
opmærksom på at Cycocel 750 ikke må anvendes 
efter stadie 32.   
 
Ovenfor er nævnt midlet Moddus M, men der 
findes flere midler der indeholder trinexapac-
ethyl, der er det aktive stof. 
Find en oversigt over godkendte 
vækstreguleringsmidler og deres indhold af 
aktivstoffer her.  
 
Opfodring af frøgræshalmen er tilladt ved 
anvendelse af Moddus M og Moddus Start frem til 
stadie 33. 
 

Det er vigtigt, at der på behandlingstidspunktet 
er gode vækstforhold, god vandforsyning og 
temperaturer over 12-15°C, dvs. ”grødevejr”.  
 
Der skal tilsættes spredeklæbemiddel sammen 
med Moddus-produkterne. Kun Moddus Start og 
Trimaxx er færdigformuleret med klæbemiddel. 
Hvis der iblandes svampemiddel skal der ikke 
tilsættes spredeklæbemiddel.  
 
Svampebekæmpelse 
Vækstregulering skal kombineres med en 
bekæmpelse af hundegræsbladplet 
(Mastigosporium), der ved køligt og regnfuldt 
forårsvejr kan svække afgrøden betydeligt. 
Bladpletterne ses som små mørke pletter, der 
senere vokser til små øjepletter. I dette forår er 
der set mere bladpletsvampe end normalt.  
Der er flere svampemidler til rådighed. Næsten 
alle midler har god effekt på bladpletsvampe.  
 
En god løsning er 0,5-0,75 l Bell + 0,15 l Comet 
Pro pr. ha.  
 

 
Mastigosporium i hundegræs   
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