
Græsukrudt og svampesygdomme  
stjæler udbyttet
Vær klar til at behandle mod græsukrudt allerede ved vækststart. Store 
planter af græsukrudt kræver tidlig bekæmpelse, og det samme er tilfæl-
det, hvis der er mange ukrudtsplanter at udføre en kvælstofgødskning tæt 
på optimum, hvilket giver højere udbytte og større kvælstofeffektivitet

Tidlig indsats er nøglen til succes mod 
græsukrudtet. 
Der kan i mange marker nu konstateres 
væsentlig mere ukrudt og især græsuk-
rudt end på samme tid i 2016. Det lune 
efterår gav mulighed for rettidig såning 
med veletablerede afgrøder, som nu står 
flot over hele landet med et udbyttepo-
tentiale i top. 
Men de lune forhold gav også optimale 
forhold for fremspiring af græsukrudt. 
Samtidig ventede mange som anbefalet 
på kølige temperaturer til efterårsbe-
handlingen for at minimere risikoen 
for både fordampning og for hurtig 
nedbrydning af prosulfocarb. Derfor ser 
vi mange steder, at effekten af efterårs-
behandlingen er svagere og kræver en 
mere effektiv forårsopfølgning. Specielt 
en art som enårig rapgræs, som netop 

igen er optalt til at være Danmarks 
mest almindelige ukrudtsart, er vigtig at 
holde øje med når der ikke pløjes. 

Øget tryk af enårig rapgræs

Ved pløjefri dyrkning ses der over 
tid ofte en stigende mængde enårig 
rapgræs. Det koster typisk nogle hkg 
i udbytte i vintersæden og ofte mere i 
vårbyg. Enårig rapgræs giver marker, 
som er mere grønne i bunden ved høst, 
og det giver øget høstbesvær specielt i 
de mørke timer, hvilket også koster på 
bundlinjen. 
Alm. rapgræs og vindaks forekommer 
i mindre omfang, men kan være meget 
tabsvoldende. Bekæmpelse af disse 
arter om foråret i vinterhvede og rug er 
relativt enkelt med 0,5-0,6 liter Cossack 
pr. hektar. 

Bekæmp rajgræs tidligt

Rajgræs er en alvorlig ukrudtsudfor-
dring mange steder og kan koste store 
udbyttetab. Ofte er det blevet anbefalet 
at vente med at bekæmpe rajgræs, til 
det er lunt i vejret. Ofte har det betydet, 
at planterne er blevet store og dermed 
meget svære at bekæmpe. Derfor bør 
rajgræs bekæmpes så snart, det starter 
væksten. Men det stiller store krav til 
ukrudtsmidlets virkning under kølige 
forhold. Forsøg og praktiske test har 
vist, at Cossack OD er det middel, som 
er klart mindst temperaturfølsomt, og 
som kan anvendes først om foråret.

Temperatur og græsmidler

Græsukrudt skal bekæmpes med for-
årsmidler, så snart det er i vækst uanset 
art. Det er især vigtigt ved højt ukrudt-
stryk. Mange vil gerne vente på højere 
temperaturer, da nogle græsmidler er 
mere temperaturfølsomme og kan give 
svingende effekt. 
Med Cossack OD er det ikke nød-
vendigt at vente som med de øvrige 

græsmidler. Erfaringen fra de senere år 
er, at der bør behandles i sidste halvdel 
af marts eller de allerførste dage af 
april. Et godt tidspunkt at behandle er 
typisk lige før, det er muligt at begynde 
såning af vårsæd på de lerede jorder 
– altså første gang, der kan køres på 
optøet jord. Det er ideelt at køre på dage 
i denne periode, hvor temperaturen når 
op på seks-otte grader, og solen skinner 
hele dagen. 
Kør en af de første dage med godt vejr, 
så kemien kan blive transporteret ef-
fektivt rundt i planten. Klart vejr i det 
tidlige forår kan dog give lidt nattefrost 
i de tidlige morgentimer, men en-to 
graders frost gør ikke noget, når vækst-
betingelserne er gode i løbet af dagen. 
Ved udbredt nattefrost og mere end 
to-tre graders frost skal behandlingen 
udskydes. 

Væselhale og gold hejre

Væselhale er meget vanskelig at be-
kæmpe effektivt i foråret. Atlantis brugt 
i efteråret har erfaringsvist en meget 
høj effekt, men ofte opdager man først 
væselhaleplanterne i foråret. Her er de 
blevet større og har ofte dannet små 
tuer. 
Tuerne er meget vanskelige at bekæmpe 
fuldstændigt, og ofte er der et eller 
flere af sideskud, som overlever en 
behandling. Der kan ikke forventes en 
fuldstændig bekæmpelse af væselhale i 
foråret.
Men en tidlig behandling ved vækststart 
omkring midten af marts har givet en 
rimelig effekt og reddet størstedelen af 
udbyttet i både forsøg og praksis. Ved at 
vente til primo april er effekt og udbytte 
faldet drastisk. 
Er der mange og store væselhaleplanter, 
bør der laves en split-behandling som 
vist på billederne.

Af Kenneth Søbye, konsulent Bayer A/S

Vinterhvede 
ubehandlet (foto 
17. juni 2016). 
Her der ikke meget 
korn at høste, 
fordi væselhale og 
gold hejre totalt 
har udkonkurreret 
hveden.

Samme mark (foto 
17. juni 2016) 
behandlet 18. 
marts 2016 med 
0,93 l Cossack 
OD pr. hektar og 
2. april med 15 g 
Monitor pr. hektar. 
God effekt og et 
fornuftigt udbytte 
at høste

Kenneth Søbye
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