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Sædskifte

Undgå at dyrke rødsvingel i marker med kvik, ager-
rævehale, knæbøjet rævehale, blød hejre, væsel-
hale, rajgræs og andre vanskelige ukrudtsarter.

Ukrudtsgræsserne er vanskelige eller umulige at bekæmpe i 
frøgræs og giver stort rensesvind. Frarensning af frø af agerræve-
hale, knæbøjet rævehale, blød hejre, hundegræs, rajgræs, eng-
svingel og de tokimbladede arter kamille, haremad og skræppe 
kan være umuligt, eller kan koste et stort rensetab.

Vårafgrøder i sædskiftet. Vårafgrøder sanerer græsukrudt. De fleste græsarter har 
begrænset fremspiring om foråret og har ingen eller begrænset 
frøkast.

Stubhåndtering

Lad stub ligge urørt længst muligt efter høst. Flest spildfrø og ukrudtsfrø går til ved spiring, angreb af svampe 
eller bliver ædt, når de længst muligt ligger urørt i stubben om 
efteråret. Hvis frøene nedbringes ved stubbearbejdning, vil 
mange af frøene bevare spireevnen. Ønskes behandling af stub-
ben, bør det kun være overfladisk strigling.

Pløjning

Afsæt passende kort stub og sørg for en jævn for-
deling af evt. snittet halm og avner. Indstil ploven 
omhyggeligt, så spildkorn og ukrudtsfrø lægges ned 
i bunden af furen. 

Ved pløjning får spildkorn og nye ukrudtsfrø ikke spiremulighed. 
Frø af græsser mister forholdsvis hurtigt spireevnen, når de 
ligger i jorden. Et enkelt år på furebunden giver derfor et stort 
henfald af frø.

Spredning af 
græsukrudt

Forebyg spredning af græsukrudt med høstredska-
ber.

Græsser spredes let med høstmaskinerne. Især væselhale spre-
des let, fordi dens frø med stak hænger fast i soldene. Gør derfor 
mejetærskeren så ren som mulig ved skifte mellem marker/
ejendomme. Halmpressere skal være rengjorte og uden balle i 
kammeret, når de kører ind på arealer med frøavl.

Såbed
Etabler et godt, jævnt og ensartet såbed. Et ensartet såbed uden knolde sikrer en ensartet sådybde og 

fremspiring, så der ikke opstår ’huller’ med plads til ukrudt. 

Udlægsmetode

Udlæg rødsvingel i vintersæd. Rødsvingel vokser langsomt. Udlæg i vintersæd giver tid til, at 
afgrøden kan udvikle sig og giver samtidig bedre konkurrence 
mod ukrudt.  Der er begrænsede muligheder for at bekæmpe 
græsukrudt i dækafgrøden. Det er vigtigt at minimere spild ved 
høst af dæksæd.

Udlæg rødsvingel  i ærter. Rødsvingelsorter med udløbere kan lægges ud om foråret i 
ærter.

Udlæg rødsvingel i vårsæd. Rødsvingelsorter med udløbere kan også lægges ud om foråret 
i vårsæd. Etableringen kan optimeres ved at så både korn og frø 
med dobbelt rækkeafstand.

Ukrudts- 
bekæmpelse i 
udlæg i vintersæd

Bekæmp ukrudt når sprøjtesporene er synlige. An-
vend midler, som er skånsomme over for rødsvin-
geludlægget.

Rødsvingeludlægget tåler DFF, Oxitril/Briotril og Express. Undgå 
at anvende Stomp og Boxer. Hvis der er behov for at bekæmpe 
græsukrudt, er Stomp mest skånsomt.

Vurder tidligt forår behovet for opfølgende 
ukrudtsbekæmpelse.

Udlægget tåler de fleste midler mod tokimbladet ukrudt, men 
ikke alle, så tjek altid vejledninger. Græsser kan bekæmpes med 
Hussar, Primera Super/Foxtrot eller Topik.

Ukrudts- 
bekæmpelse i 
udlæg i vårafgrøder

Bekæmp ukrudtet effektivt med midler, som er 
skånsomme over for udlægget.

I ærter kan Fighter 480 + Stomp anvendes. I vårkorn er de fleste 
midler mod tokimbladet ukrudt skånsomme over for udlæg. 
Tjek vejledninger.
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Ukrudtsbekæm-
pelse efterår efter 
høst af dæksæd

Vurder om der er behov for at bekæmpe tokimbla-
det ukrudt, græsser eller spildkorn.

I august-september, efter høst af dæksæd, er der mulighed for 
at bekæmpe ukrudt og spildkorn, som er spiret frem før eller 
efter høst af dæksæd. 

Ukrudts- 
bekæmpelse i 
frøavlsåret

Vurder om der er behov for at bekæmpe væselhale 
med Reglone.

Væselhale kan bekæmpes med Reglone i vinterperioden, hvor 
afgrøden er ude af vækst. Reglone  skader rødsvingel, så det er 
en nødløsning i pletter og kun i 2. års marker.

Gå marken igennem ved begyndende vækst i 
foråret og vurder behovet for forårsopfølgning mod 
ukrudt.

Ukrudtsbekæmpelsen i foråret bør ske ud fra observationer i 
marken. Enårig rapgræs i større mængder kan genere afgrøden 
og føre til øget frarensning. Optræder der kvik, skal det bekæm-
pes.

Fastlæg middelvalg og den nødvendige dosis mod 
tokimbladet ukrudt med Planteværn Online, ef-
fekttabeller eller anden viden om midlernes stærke 
og svage sider.

Planteværn Online, effekttabeller og behovsbestemte anbefa-
linger er hjælpeværktøjer til at målrette ukrudtsbekæmpelsen i 
forhold til middel og nødvendig dosering. 

Udfør ukrudtsbekæmpelsen under optimale 
vejrforhold.

Flere af midlerne til forårsbrug har høje temperaturkrav for 
optimal virkning. En morgensprøjtning med efterfølgende høj 
temperatur vil give den bedste effekt og mulighed for lavest 
mulig dosis.

Afsæt et usprøjtet område. I et mindre sprøjtevindue kan effekten af behandlingerne på 
ukrudt og afgrøde vurderes senere i sæsonen. Undlad høst 
såfremt der er fremmede græsser.

Etabler en barjordsstribe eller afslået rand omkring 
marken.

Fremmede græsser optræder oftest i kanten af marken.

Hold en god køredisciplin og undgå tung trafik. Undgå at køre i marken, når der er risiko for at skade græsset, 
så der opstår bare pletter og dermed plads til ukrudtet. Især 
væselhale optræder, hvor der opstår bare pletter. Undgå tung 
trafik i udlægsmarken.  Hold kornvogne i forlandet. 

Vækstregulering

Vækstreguler under strækningen i afgrøder med 
god vandforsyning.

Det er afgørende for udbyttet, at afgrøden er stående i blom-
stringsfasen. Specielt i marker med stort udbyttepotentiale, der 
måske er gødet udover normen, er vækstregulering afgørende 
for udbyttet.

Afsæt et usprøjtet område. I et sprøjtevindue kan effekten af behandlingen vurderes.

Sygdomme

Normalt optræder svampe ikke i et omfang, der 
udløser bekæmpelse - men hold øje med meldug 
og rust.

Rødsvingel kan angribes af meldug og rust, samt til tider blad-
pletsvampe.  Kun ved mere udbredte angreb af meldug eller 
rust er bekæmpelse aktuel.

Afsæt et usprøjtet område. Et usprøjtet vindue giver mulighed for at vurdere effekten af en 
behandling.

Skadedyr

Der er normalt ikke behov for at bekæmpe skade-
dyr i rødsvingel.

Bladlus kan forekomme i juni-juli, men bekæmpelse er sjældent 
rentabelt. 
Løvsnudebillens larver optræder i visse år, især på lettere jord. 
Æggene lægges i maj-juni, men skaden opdages først fra august, 
hvor græsset visner i områder af marken. Der er ingen bekæm-
pelsesmuligheder.

Ukrudtskort før høst

Opdater ukrudtskort. Gå marken igennem og noter på markkort, i lommebog el. lign, 
hvis der er ukrudtsarter, som ikke er bekæmpet tilfredsstillende 
eller er nye på arealet. Kortlæg især græsser, så der kan saneres 
mod disse inden næste frøafgrøde i marken.
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