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Ukrudtsbekæmpelse i vårkorn
Ukrudtsbekæmpelsen bør senest foretages, når det største ukrudt højest har 3-4 løvblade.
Dosis hæves, hvis ukrudtet bliver stort inden bekæmpelse, ved højt ukrudtstryk eller konstateret
resistent ukrudt. Se tabel nederst på siden for valg af midler mod vanskelige ukrudtsarter.
På lavbundsarealer kan der ofte være behov for 2 behandlinger med et par ugers mellemrum.
Husk at SU-midler som Express, Ally, Hussar m.v. og deres parallelprodukter kun må anvendes
én gang pr. vækstsæson og ikke må ”egen-blandes”.
Havre:
Hussar OD, Hussar Plus OD, DFF/Legacy, Pixxaro og Zypar må ikke anvendes i havre. Det
betyder, at der ikke er mulighed for at bekæmpe græsser eller flyvehavre i havre.
Ally 20 SX/Nicanor SG er godkendt, men kan give en gulfarvning af havre. Hvor der er stedmoder,
er Ally 20 SX/Nicanor SG dog eneste mulighed for tilstrækkelig effekt.
Ukrudtsarter
St. 20-27
Burresnerre,
fuglegræs, kamille,
korsblomstret ukrudt,
pileurter m.fl.

Middel
Express 50 SX/Trimmer SG
+ Primus XL
+ Spredeklæbemiddel

Dosis pr. ha
7g
+ 0,3-0,5 ltr.
+ 0,15 ltr.

Bemærkning
Højeste dosis af Primus XL ved begyndende
resistente fuglegræs.

St. 21-32
Ovenstående +
storkenæb,tidsler
resistent kamille,
kornblomst, gul
okseøje og gråbynke

Mustang Forte
+ Ally 20 SX//Nicanor SG

0,5-0,75 ltr.
+ 6-10 g

Anvendes senest st. 32. Kør tidligt mod gul
okseøje, stedmoder og ærenpris og brug
højeste dosering af Ally/Nicanor. Mod
rodukrudt køres til den sene side. Læs
etikette om forbehold for efterfølgende
afgrøder og halmanvendelse.

St. 30-39
Agerpadderok,
tidsler, gråbynke.

MCPA
+ Ammoniumsulfat
+ Spredeklæbemiddel

1,0 ltr.
+ 2 ltr.
+ 0,2 ltr.

Kræver varmt vejr og ved min. 200 ltr./ha
vand.

Vanskelige ukrudtsarter
Enårig rapgræs, (alm. rajgræs) (Ikke i havre)
Storkenæb, lægejordrøg, hundepersille (Ikke i havre)
Gul okseøje
Agerrævehale, ital. rajgræs i vårhvede
Spildkartofler (Pixxaro ikke i havre)
Flyvehavre i vårbyg og vårhvede
Rodukrudt som tidsler, gråbynke, skræppe og
agerpadderok, når skuddene er godt fremme
Hanespore (vær især obs. i majssædskifter)

Basismidler
DFF/Legacy inden fremspiring eller Hussar Plus OD på
ukrudtets kimbladstadie i vårbyg og vårhvede
Pixxaro eller Zypar
Mustang Forte* og Ally 20 SX/Nicanor SG (+ MCPA)
Kun i vårhvede. Broadway + PG26N
Pixxaro + Starane 333 HL eller Mustang Forte
Ikke i havre. Primera Super + spredeklæbemiddel
Mustang Forte* eller MCPA + ammoniumsulfat +
spredeklæbemiddel
Ikke i havre. Primera Super + spredeklæbemiddel

*Mustang Forte har restriktioner for efterfølgende afgrøde.
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Vårbyg og vårhvede med og uden udlæg af rajgræs til frø og efterafgrøder:
Ukrudtsarter
St. 00 hhv. st. 12-14
Enårig rapgræs, alm.
tokimbladet ukrudt.

Middel
Lige efter såning:
DFF/Legacy
Opfølgning st. 12-14:
Express 50 SX/
Trimmer SG
+ Starane 333 HL
+ Spredeklæbemiddel

Dosis pr. ha

St. 10-12
Enårig rapgræs, rajgræs,
vindaks, tokimbladet ukrudt.
Må ikke anvendes ved udlæg
af græs til frø, foder og
efterafgrøder.

Hussar Plus OD*
+ DFF/Legacy
+ Renol

40-70 ml.
+ 50 ml.
+ 0,5 ltr.

Især aktuel ved reduceret jordbehandling, ved
frøgræs i sædskiftet og/eller hvis der ikke er anvendt
DFF/Legacy inden fremspiring. Der tilsættes Pixxaro
efter behov. Græsukrudt skal bekæmpes.
DFF/Legacy må kun tilsættes, hvis det ikke er
anvendt lige efter såning.

St. 12-14
Storke-/hejrenæb,
lægejordrøg, valmue,
hundepersille, resistent
fuglegræs, valmue, alm.
tokimbladet ukrudt.

Express 50 SX/
Trimmer SG
+ Pixxaro
+ Spredeklæbemiddel

7g

Hæv Pixxaro-dosis 0,3 l/ha hvis erkendt resistent
fuglegræs og sprøjt på småt ukrudt.

St. 21-25
Kornblomster, gul okseøje,
resistent kamille, alm.
tokimbladet ukrudt.
St. 30-32
Ovenstående +
spildkartofler,
gråbynker, agertidsler.

Mustang Forte
+ Ally 20 SX//Nicanor
SG

0,5 ltr.
+ 6-10 g

Mustang Forte
+ Ally 20 SX//Nicanor
SG

0,75 ltr.

St. 14-25
Flyvehavre, vindaks.
Anvendes senest i st. 30.
Pas på ved udlæg af rajgræs
til frø, foder og efterafg. søg
rådgivning.

Primera Super
+ Spredeklæbemiddel

0,8 ltr.
+ 0,15 ltr.

Der skal gå minimum en uge mellem
ukrudtsbehandling og en flyvehavrebekæmpelse.
Alternativt kan der foretages en samlet ukrudts- og
flyvehavrebekæmpelse med 7 g Express 50
SX/Trimmer SG + 0,8 ltr. Primera Super + 0,15 ltr.
Spredekæbemiddel pr. ha.

St. 30-39
Agerpadderok, tidsler,
gråbynke.

MCPA
+ Ammoniumsulfat
+ Spredeklæbemiddel

1,0 ltr.
+ 2 ltr.
+ 0,2 ltr.

Kræver varmt vejr og min. 200 ltr./ha vand.

150 ml.
7g
+ 0,15 ltr.
+ 0,15 ltr.

Bemærkning
Splitsprøjtning anbefales ved udlæg af rajgræs og
rødsvingel til frø, ved meget enårig rapgræs.
DFF/Legacy udbringes umiddelbart efter såning, og
der følges op mod nyfremspiret ukrudt. 0,3 l/ha
Primus XL kan tilsættes i stedet for Starane 333.
Se nedenstående løsninger for andre mulige valg til
opfølgning i st. 12-14.

+ 0,25 ltr.
+ 0,15 ltr.

+ 10 g

Anvendes senest st. 32 og kan anvendes med op til
0,75 ltr./ha i st. 21-32. Kør tidligt mod gul okseøje.
Mod rodukrudt køres til den sene side for at sikre, at
alle rodskud er fremspiret.
Læs etikette om forbehold for efterfølgende
afgrøder og halmanvendelse.

* Hvis Hussar Plus OD blandes med mangan eller Starane/Pixxaro tilsættes spredeklæbemiddel.
Bruges Hussar alene eller i blanding med DFF/Legacy tilsætte s 0,5 l/ha Renol.

