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UDFORDRING
Væselhale er et stort problem i frøavlen. Specielt i rødsvingel er væselhale et meget alvorligt problem, men 
væselhale optræder mange steder som tabsvoldende ukrudt i hele sædskiftet, også på ikke-frøavlsejendom-
me. Frøene kan kun meget vanskeligt og med store omkostninger renses fra frøvaren. Væselhale kan ikke 
bekæmpes effektivt i frømarken, og derfor skal den bekæmpes i resten af sædskiftet.

VÆSELHALES BIOLOGI
Væselhale spirer primært frem om efteråret. Vernalisering, det vil sige kuldepåvirkning om vinteren, er afgø-
rende for evnen til at danne frø. Det betyder, at forårsfremspirede væselhaleplanter ikke sætter frø. Spireev-
nen reduceres kraftigt med fremspiringsdybden og væksthastigheden om efteråret er svag. De fleste frø lever 
kun 2-3 år i jorden. Væselhale konkurrerer dårligt med anden vegetation. Væselhale er derfor mulig at få under 
kontrol, hvis det gøres rigtigt. 

SÅDAN GØR DU
• Planlæg et sædskifte, der er effektivt mod væselhale. Det betyder mindst 25 procent vårsæd i sædskiftet.
• Så tidligst vintersæd fra 15. september.
• Gennemgå dine marker i juni-juli måned. Der er væselhale let at kende, men svær at finde i kornafgrøder.
• Indtegn områder med væselhale på et kort. 
• Sørg for veletablerede afgrøder. Væselhale får især chancen i hullede, dårligt etablerede afgrøder, ofte foragre.
• Læg så vidt muligt frøgræs ud i en vårafgrøde (f.eks. vårbyg).
• Pløj markerne omhyggeligt.
• Rengør høstmaskiner og halmpresser grundigt, hvis der er kørt i en mark med væselhale. Vær opmærksom på, at frøene har stak, som kan sidde fast i soldene.
• Vær opmærksom på at nedvisning af væselhale kræver en høj dosis af glyphosat.
• Dyrk ikke frø på arealer, hvor der forekommer væselhale.

Væselhale optræder typisk i områder, hvor afgrøden konkurrerer dårligt. Her en forpløjning. Kilde: DLF-Trifolium. 
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