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De almindeligt forekommende græsuk-
rudtsarter starter deres vækst allerede i 
det tidlige forår. Kendetegnet på en ak-
tiv vækst er, at der er nye, hvide rødder 
på afgrøde og ukrudt. Fra det øjeblik, 
væksten er startet, øges græssernes stør-
relse og dermed modstandsdygtighed 
overfor ukrudtsmidlerne dag for dag. 
Beskrevet på en anden måde – tidlig 
bekæmpelse kræver lavere dosering end 
sen behandling og giver bedre effekt! 
Det bedst egnede ukrudtsmiddel til tid-
lig bekæmpelse af græsukrudt er Broad-
way. Broadway kan anvendes tidligere 
end andre græsmidler, da Broadway er 
mindre temperaturfølsom. Broadway 
kan anvendes, når jorden er 6oC, og der 
er hvide rødder på afgrøde og ukrudt. 
Broadway bekæmper samtidig en lang 
række bredbladet ukrudt.

Tidspunkt for anvendelse  

- forsøg og praksis

I 2012 begyndte væksten generelt i 
begyndelsen af marts. I slutningen af 
marts var jordtemperaturen 6oC, og 

der var hvide rødder på både ukrudt og 
afgrøde. Erfaringen fra 2012 er, at be-
kæmpelse af græs i den sidste halvdel 
af marts var effektiv. 
Derimod var der mere blandede 
erfaringer med bekæmpelse en måned 
senere, hvor forårets mildere klima en-
delig for alvor viste sig. Flere erfarede, 
at bekæmpelse af græsukrudt er ligeså 
vigtig som rettidig såning i foråret. 
Mange har derfor de senere år konklu-
deret, at såmaskinen bør parkeres en 
dag for så istedet at bekæmpe græsuk-
rudtet i vintersæden. 
Dow Agrosciences har i flere års forsøg 
fokuseret på optimal behandlingstids-
punkt ved bekæmpelse af græsukrudt. 
Konklusionen er, at tidlig bekæmpelse 
er mest effektivt, men tidlig bekæm-
pelse kræver, at midlet er tilpasset det 
danske forår. 
Ved at udsætte sprøjtningen nedsættes 
effekten, og det er derfor nødvendigt 
at hæve doseringen for at opnå samme 
effekt. Samtidig er det eftervist, at 
Broadway har stabil effekt allerede fra 
det tidlige forår, og at det er muligt at 
bekæmpe græsukrudt, så snart der er 
aktiv vækst.
At tidlig bekæmpelse er mest effek-
tiv, er indtil videre påvist på rajgræs, 
enårig rapgræs og gold hejre. Det må 

samtidig antages, at det samme er gæl-
dende for græsukrudt generelt. Tidlig 
bekæmpelse er især vigtig, hvis der 
ikke er bekæmpet ukrudt i efteråret.

Bredbladet ukrudt

Græsmidlernes effekt på bredbladet 
ukrudt er meget varierende. Vælg 
derfor et middel, som bekæmper både 
græs- og bredbladet ukrudt effektivt. 
Derved er tankblanding unødvendig.
I tre svenske forsøg fra 2012 bekræftes 
det, at Broadway bekæmper alle bety-
dende ukrudtsarter inklusiv kamille, 
fuglegræs, burresnerre, kornblomst og 
agerstedmoder.

SU-restriktioner

I 2013 vil udfordringerne med SU-
restriktionerne (midler, der indeholder 
aktivstoffer fra sulfonylurea-gruppen) 
for alvor give anledning til ekstra over-
vejelser, inden sprøjten fyldes. SU-
restriktioner bevirker, at blanding og 
flere behandlinger med SU-produkter 
ikke længere er tilladt. 
Broadway samt andre produkter, som 
indeholder florasulam (Mustang Forte, 
Starane XL, Primus og Catch) er ikke 
omfattet af disse begrænsningerog kan 
derfor bruges uden at bekymre sig om 
SU-restriktioner.

Tidlig bekæmpelse af 
græsukrudt betaler sig
Parkér såmaskinen en dag og bekæmp græsukrudtet tidligt. Det 
var læren også i 2012, hvor sen bekæmpelse af græsukrudt i 
mange tilfælde resulterede i for svingende effekt. Tidlig bekæm-
pelse af græsukrudt er optimalt, men husk at tidlig bekæmpelse 
kræver, at græsmidlet kan bruges ved lavere temperaturer
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▲ Italiensk rajgræs, her i vinterhvede, 
bekæmpes mest effektivt så tidligt som 
muligt. Det samme gælder andre græsser 
som gold hejre og enårig rapgræs.

Broadway bekæmper 
effektivt en lang række 
bredbladet ukrudtsarter. 
Det er blandt andet 
eftervist i svenske 
forsøg i 2012.  
Forsøget er ikke 
behandlet i efteråret.
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