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Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel 
FrøavlsINFO nr. 3, 2019 
 

 Mulighederne for bekæmpelse af 
tokimbladet ukrudt er mange 

 Vælg ukrudtsmiddel efter effekt på 
problemukrudt og pris 

 I år er ukrudtsbestanden i marker der 
ikke er behandlet i efteråret kraftig 

 
Det er nu tid til at artsbestemme tokimbladet 
ukrudt i frøgræsmarken, for at få valgt den 
løsning, der bedst kan klare problemerne.  
 
I marker udlagt i renbestand er det ofte 
nødvendigt at påbegynde ukrudtsbehandlingen 
tidligt i foråret, alt efter hvordan behandlingen i 
efteråret har virket.  
 
I marker der ikke er behandlet i efteråret, er 
ukrudtet i år ekstraordinært stort, og kræver 
tidlig behandling. Primus/Saracen indeholder 
udelukkende aktivstoffet Florasulam. Catch og 
Starane XL indeholder Florasulam i blanding med 
et andet aktivstof.  
Blandinger er en fordel i forhold til resistens. 
Nedenfor er udvalgt fire løsninger til forskellige 
situationer: 
 
Primus 
Primus er aktuel i frøgræsmarken mod kamille, 
burresnerre, valmue, raps og fuglegræs. Tilsæt 
DFF hvis ærenpris, tvetand og agerstedmoder er 
et problem. 

 0,05-0,075 l/ha Primus + 0,05 l/ha DFF 

 
 
 

Catch 
En løsning med Catch giver en god ukrudts-
bekæmpelse. Catch har problemer med ager-
stedmoder og ærenpris, og derfor kan der med 
fordel tilsættes DFF for at forstærke virkningen. 
Catch har en vis effekt på tidsler, men ikke på 
højde med Ariane FGS.    

0,4-0,6 l/ha Catch + 0,05 l/ha DFF 

 
Ariane FG S og Primus  
Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i 
korn med op til 2,5 l/ha, og 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 mindst 12C. 

Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en 
all-round løsning mod frø– og rodukrudt sidst i 
april/først i maj. Bemærk, at Ariane FG S ikke 
må bruges i hybridrajgræs udlagt i renbestand. 

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

 
Starane XL 
Er storkenæb og sejrenæb hovedproblemet, er 
Starane XL en god mulighed. Temperaturkravet 

er på 15C, hvilket ofte gør at behandling må 
trækkes til sidst i april.  

1,5 l/ha Starane XL 

 
Følgende midler herunder er omfattet af off-
label eller minor use godkendelser: DFF, Primus, 
Starane XL og Catch Vejledningen for de enkelte 
midler kan hentes på Middeldatabasen. 
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