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Den kloge ukrudtsbekæmpelse klare både ukrudtet 
- og forebygger resistens!

v. Anders S. Musse, Planteavlskonsulent KHL

Den kloge ukrudtsbekæmpelse klares ikke kun kemisk!
- den grundlægges i høj grad ved godt landmandsskab
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En god ukrudtsbekæmpelse er 

• en strategi der virker!
• hver ukrudtet holdes i skak
• og hvor det lykkes hvert år

• Prisen mindre afgørende, for det ikke til diskussion
• Rene marker giver de højeste udnytter

• Muliggør at have højværdiafgrøder i sædskiftet

• Resistens-forebyggelse har I hørt om i flere år (Ulven kommer!)

• Men er det overhovedet noget vi skal tage alvorligt?
• JA det er det!

Resistens ukrudt på landsplan

• I mange år har vi haft masser af tilfælde med resistent
fuglegræs, kamiller, agerrævehale og italiensk rajgræs

• I de senere år er er det også bredt sigt til hanespore,
alm. rajgræs og rapgræs
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Billeder fra forsøgsareal med resistent italiensk rajgræs 
– år 4! (GUDP-projekt Centrovice)

4. Års hvede

Pløjet såbed
Tidlig såning

Kemi: 1 Boxer + 0,12 DFF
0,2 Topik + 0,5 Renol

------------------------------
0,93 Cossack + 0,5 Renol

Græskemi:
Pris:
841 kr/ha

Forår 2020:
28 pl/m2

Foto: Anders Musse - KHL
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EFTER 3 ÅRS VÅRSÆD

Pløjet (14/9)
Sen såning (7/10)

Kemi: 1 Boxer + 0,12 DFF

Græskemi:
Pris:
224 kr/ha

Forår 2020:
4 pl/m2

Billeder fra forsøgsareal med resistent italiensk rajgræs 
– år 4! (GUDP-projekt Centrovice)

Foto: Anders Musse - KHL

Så alle de ”IPM-tiltag” I får ørerne tudet fuld af virker……………

Den kemiske vej - Grundregler

• Vintersæd
• Opstart altid ukrudtsbekæmpelsen i efteråret

• Fint nok at starte op med DFF på sort jord, men der skal altid Boxer ud
• Brug minimum 2 forskellige aktivstoffer i efteråret (Boxer samt DFF eller Mateno Duo)

• Udgå kun at køre med minimiddel i foråret
• Brug minimum 2 aktivstoffer i foråret (Græsmiddel plus f.eks fluroxypyr)

• Vårsæd
• Brug minimum 3 forskellige aktivstoffer ved ukrudtsbekæmpelsen

• Vinterraps
• Afhængigt af ukrudtstryk bruges enten Command, Focus Ultra eller Agil – TIDLIGT!

• Bekæmp kamillierne og evt andet 2 kimbladet i efteråret med Belkar

• Der skal altid følges op med Kerb i november/december måned
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Kemisk opfølgning i foråret  - Vintersæd

Vinterhvede
• Rajgræs

 0,5-0,75 l/ha Cossack OD + 0,5 l/ha Renol - ca 230 kr/ha

 140-180 g/ha Broadway + 0,5 l/ha PG26N (+ 0,3 l/ha Atlantis OD) - ca 310 kr/ha

 37,5-50 g/ha Rexade 440 + (0,3-0,4 l/ha Atlantis OD)  - ca 315 kr/ha

• Enårig rapgræs
=> 0,5–0,6 l/ha Atlantis OD - ca 180 kr/ha

• Agerrævehale
=> 0,9 l/ha Atlantis OD - ca 280 kr/ha

• 2 kimbladet ukrudt (fuglegræs, burresnerre og kamillier)
=>0,5 l/ha Starane XL / Primus XL / Mustang Forte  - ca 80 kr/ha

=> 0,5 l/ha Zypar (+ Storke-/Hejrenæb) - ca 105 kr/ha

Kan vi øge effekten af ukrudtsmidlerne ved tilsætning af 
forskellige produkter?

• PH-regulerende tilsætningsprodukter (f.eks PH-control/NovoBalance)!
• Afprøves ikke i landsforsøg, men alle er enige om at vi ikke skal sænke pH

når vi bruger SU-midler

• Giver god mening at sænke pH til bl.a. Glyphosat-behandlinger

• Flydende gødning
• Afprøvninger gennem flere år har vist svingende resultater.

• Typisk størst øget effekt ved tilsætning af Flyd. N til bekæmpelse af
væselhale og agerrævehale – og mindre effekt til bekæmpelse af rajgræsser
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer
Bekæmpelse af græsser i hvede uden efterårsbehandling – 2 tidspunkter

Oversigt over Landsforsøg 2020, tabel 15 side 58

Kemiske løsninger - Vårsæd

Vårbyg + vårhvede

=> 4 g/ha Nuance + 0,03 l/ha DFF + 0,12 l/ha Starane 333 HL

 4 g/ha Nuance + + 0,03 l/ha DFF +0,25 l/ha Pixxaro EC 

 0,4 l/ha Zypar + 0,04 l/ha DFF

 0,05 l/ha Hussar OD Plus + 0,05 l/ha Renol + DFF

Havre

4 g/ha Nuance + 0,20 l/ha Starane XL
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

MCPA i havre

• Udbyttetab ved
brug af MCPA i
havre

Opsamling ukrudt

1. En god ukrudtsbekæmpelse er meget andet end kemisk
bekæmpelse

2. Vi skal tænke alle parameter ind i ukrudtsstrategien –
det være sige alt lige fra sen såning, falsk såbed,
udsædsmængde og sortsvalg, hvis vi ønsker at
forebygge ukrudtsproblemer og restsitens

3. Vi skal bruge mange aktivstoffer hvert eneste år

4. Overvej om diverse ”tilsætningsstoffer” i nogen tilfælde
kan hjælpe behandlingen i mål
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Spørgsmål?


