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UDFORDRING
Èn gang ital. rajgræs, altid ital. rajgræs. Dette er ikke blot en myte, men en 
erfaring mange har gjort sig. Hvordan kan du mest effektivt og målrettet 
forebygge og bekæmpe ital. rajgræs? 

• Ital. rajgræs kan være enårig, toårig eller flerårig. Enårige typer kan ved 
fremspiring om foråret sætte spiredygtig frø inden høst. To- og flerårige 
typer sætter normalt ikke frø i vårafgrøder. 

• Frøene har begrænset spirehvile, så når de ligger på jorden, vil de spire 
første gang, der kommer en fugtig periode.

• Frø, der ligger på jorden, vil ud over spiring også i stort omfang blive 
ødelagt ved svampeangreb eller spist af fugle og insekter.

• Når frøene kommer mere end nogle få cm ned i jorden, er holdbarheden 
meget større end på jordoverfladen.

• Levetiden af frø i jorden er kort, de fleste har mistet spireevnen efter 3 år.
• Det er i praksis svært at opnå 100 % bekæmpelse og derfor næsten 

umuligt at komme af med ital. rajgræs. Lugning og nedvisning af pletter er 
besværligt, men en nødvendighed for at få bestanden helt i bund.

SÅDAN GØR DU...
Ingen metoder kan stå alene, så ital. rajgræs må bekæmpes efter devisen: 
’mange bække små, giver stor å’. 

Tilltag som vil nedbringe frøpuljen
• Pløjning, så der sker et henfald, imens frøene ligger på furebunden
• Flerårige afgrøder, som ligger i mere end 2 år
• Lang liggetid for spildfrø og frøkast i stub, altså både efter frøhøst og hvor 

ital. rajgræs er ukrudt
• Overfladisk strigling i stub, så spiredygtige frø får bedst mulige spirebetin-

gelser.

Dyrkningsmæssig greb
• Mere vårsæd i sædskiftet - bedst med vårafgrøder to år i træk
• Udsæt såtiden ved såning af vinterhvede og rug
• Højere udsædsmængde, så konkurrencen fra afgrøden bliver større
• Undgå spredning med mejetærsker og halmpresser.

Direkte bekæmpelse
• Boxer i relativ høj dosis ved fremspiring om efteråret 
• Hussar Plus, Cossack og Broadway er effektive og ligeværdige midler mod 

ital. rajgræs 
• Topik har nogen effekt
• Kerb i vinterraps
• Agil eller Focus Ultra i bredbladede afgrøder
• Nedvisning med glyphosat inden såning, hvis der er etablerede tuer eller 

synlig nyfremspiring. Det er især vigtigt at være opmærksom på foragre, 
opfuringer og affuringer.

Frøavl
• Ved udlæg af alm. rajgræs skal problemer med ital. rajgræs være nedbragt 

og under fuld kontrol. Forvent at skulle gå rajgræsmarken efter med glyp-
hosat i rygsprøjten.
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