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Løsningsforslag til indkøb af plantebeskyttelsesmidler 2020 

 

Nedenstående løsninger indgår i en strategi, der tilsigter at minimere risikoen for udvikling af resistens. Prisen må 
derfor ikke være eneste parameter for valg af middel. 

Bekæmpelse af ukrudt i vintersæden skal derfor altid starte i efteråret af hensyn til 

resistensforebyggelse. 

Der findes mange generiske og parallelprodukter, dvs. midler med indhold af samme aktivstof som 

originalproduktet. De generiske produkter er formuleret af det firma, som fremstiller produktet, og er altså ikke 

identisk med originalproduktet. Aktivstoffet er identisk, men formuleringen (følgestofferne) af produktet er 

forskellig. Eventuelle forskelle i effekt vil dog normalt være så små, at de ikke kan dokumenteres under markforhold. 

Timing 

Den mest stabile effekt af midler med jordvirkning (f.eks. Boxer, DFF, Stomp) opnås ved sprøjtning i afgrødens 

stadium 10, dvs. når sprøjtesporene akkurat er synlige. Dog ser vi også rigtig god effekt af disse midler ved sprøjtning 

inden fremspiring.  

Midler med bladeffekt (Atlantis OD, Othello, Primera Super og Topik) bør først udsprøjtes, når ukrudtet har 1-2 

blade. Adimax som har både blad- og jordvirkning, anvendes når ukrudtet er fremspiret, og vil typisk passe fint ind i 

en 2-delt behandlingsstrategi i efteråret, såfremt man har behov for dette. 
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Bekæmpelsesforslag  

Der er i tabel 1 og 2 angivet en række løsningsforslag med midler og middelblandinger til bekæmpelse af forskellige 

ukrudtsbestande i vintersæden i efteråret. Doseringerne er sat ud fra vores faglige vurdering for hvad der er 

nødvendigt. De angivne doseringer vil give en rimelig effekt under normale forhold. Det må forventes, at der ofte 

skal følges op i foråret i en eller anden grad.  

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at man tager de nødvendige hensyn ved udbringning af Boxer (prosulfocarb): 

● Anvend afdriftsreducerende sprøjteteknik (afdriftsreducerende dyser med min. 75% reduktion er et krav) 

● Kør langsomt med lav bom og god vandmængde (maks. 8 km/t og gerne 150 l vand pr. ha) 

● Indstil luftsprøjter korrekt (Nedsæt vandsøjletrykket og gå op i vandmængde) 

● Sprøjt når det er køligt og ved høj luftfugtighed (tidlig morgen, aften/nat eller maksimalt ved 150C) 

● Tjek vejrudsigten (let nedbør efter sprøjtning minimerer fordampningen og forbedrer virkningen) 

● Sprøjt så sent som muligt på året – men dog rettidigt  

● Vis nabohensyn (Særligt hvis naboen er frugt- eller grøntsagsproducent) 
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Tabel 1: Løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, rug og triticale 

Problem Løsninger Evt. opfølgning efterår/forår 
 

2. delt sprøjtning 0,12 DFF (Sprøjtning på sort jord) (50 kr./ha) 
 
 
 
 
10 dage efter 1. sprøjtning følges op med 
1-1,5 l/ha Boxer 
(kør senest når spr. spor er synlige) 
(180-270 kr./ha) 
 

En høj dosis DFF er en mulighed for at 
bekæmpe spildraps i efteråret uden at 
begrænse middelvalget i foråret.  
Særlig relevant når der er ugunstige forhold 
for udsprøjtning af prosulfocarb 
 
Mod valmuer tilsæt 0,5 l Stomp CS (148 
kr./ha) 

 
Lille/moderat 
græstryk (vindaks og 
enårig rapgræs) 

agerstedmoder, 
kamille, fuglegræs, 

ærenpris 

 
Tidlig såning 
1,0-1,25 l/ha Boxer + 0,07 l./ha DFF  
(Rug dog max 0,05 l/ha DFF) 
(kør senest når spr. spor er synlige) 
(210-254 kr./ha) 
 
Sen såning 
0,75-1,0 l/ha Boxer + 0,07 l./ha DFF 
(Rug dog max 0,05 l/ha DFF)  
(kør senest når spr. spor er synlige) 
(164-210 kr./ha) 

 
Mod valmuer tilsæt 0,5 l Stomp CS (148 
kr./ha) 
 
 
 
Normalt ikke nødvendigt med opfølgning 
mod græs i foråret 
 

 
Stort græstryk 
(vindaks og enårig 
rapgræs og alm. 
Rajgræs) 

agerstedmoder, 

kamille, fuglegræs, 
ærenpris  

 
Tidlig såning 
1,0 l/ha Boxer + 0,07 l./ha DFF  
(Rug dog max 0,05 l/ha DFF) 
(kør senest når spr. spor er synlige) 
(210 kr./ha) 
14 dage efter 1. sprøjtning følges op med 
1,0 l/ha Adimax + 0,1-0,2 l./ha Topik +0,5 Renol 
(kun i hvede) (341-423 kr./ha) 
 
Sen såning 
1,5 l/ha Boxer + 0,07 l./ha DFF  
(Rug dog max 0,05 l/ha DFF) 
(kør senest når spr. spor er synlige) 
(299 kr./ha) 

 
Der bør ikke sås tidligt i marker med store 
græsproblemer! 
 
Mod valmuer tilsæt 0,5 l Stomp CS (148 
kr./ha) 
 
 
 
 
Det må forventes at der skal følges op imod 
alm rajgræs i foråret 
 

 
Væselhale 

 
2,5 l/ha Boxer + 0,07 l./ha DFF   
(Rug dog max 0,05 l/ha DFF) 
(kør senest når afgrøden bryder jorden, timing er 
meget vigtig) 
(479 kr./ha) 
Forvent begrænset effekt       

 
Ca. 14 dage senere i efteråret følges op 
med: 
0,75 l/ha Atlantis OD + 0,5 l/ha Renol (272 
kr./ha) 
OBS: max dosis i rug er 0,45 l/ha 
 

 
Agerrævehale 

 
2,5 l/ha Boxer + 0,07 l./ha DFF  
(Rug dog max 0,05 l/ha DFF)  
(kør senest når afgrøden bryder jorden, timing er 
meget vigtig) 
 
(479 kr./ha) 
Forvent begrænset effekt       

 
Ca. 14 dage senere i efteråret følges op 
med: 
0,2 l/ha Topik + 0,5 Renol (188 kr./ha)  
 
Det er ofte nødvendigt at følge op i foråret 
med 0,65 - 0,9 l./ha Atlantis OD + 0,5 l./ha 
Renol (240 – 322 kr./ha) 
OBS: max dosis i rug er 0,45l./ha Atlantis OD 

 
Spildhavre 

 
Ca. 14 dage efter en af de overstående løsning følges 
op med: 
 

 
0,4 l/ha Atlantis OD + 0,5 l/ha Renol 
(157 kr./ha) Atlantis OD 

 

  



 
 

Side 4 af 7 
 

Tabel 2: Løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse i vinterbyg 

Problem Løsninger Evt opfølgning 
 

 
Lille/moderat 
græstryk (vindaks og 
enårig rapgræs) 

agerstedmoder, 
kamille, fuglegræs, 
ærenpris 

 
1,25 l/ha Boxer + 0,05 l/ha DFF   
(kør senest når spr. spor er synlige) 
(245 kr./ha) 

 
Normalt ikke nødvendigt med opfølgning 
mod græs i foråret. 

 
Stort græstryk 
(vindaks og enårig 
rapgræs og alm. 
Rajgræs) 

agerstedmoder, 
kamille, fuglegræs, 
ærenpris  

 
2,0-2,5 l/ha Boxer + 0,05 l/ha DFF   
(kør senest når spr. spor er synlige) 
(381-470 kr./ha) 

 
Der kan følges op imod alm rajgræs i foråret 
med 50 ml./ha Hussar Plus OD +0,5 Mero 
(93 kr./ha) 
 
 

 

Tabel 3: Løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps 

Problem Løsninger  
 
Græsser 

 
1,0 til 1,25 l/ha Kerb 400 SC 
(Pris 315 – 394 kr.) 

 
Højeste dosering til bekæmpelse af de grove 
græsser (rajgræs, hejre, rævehale) samt rug, 
vinterbyg og hvede. 

 
Enårig rapgræs, 
fuglegræs og 
ærenpris 
 
 

 
0,25 l Command + 0,44 l Stomp CS 
(Pris 340 kr.) 

 
Før fremspiring, senest 3 dage efter  
såning 

 
Burresnerre, 
storkenæb, kamille 

 
0,5 l Belkar,  
(525 kr.) 
 
 evt. i split 

 
Når rapsen har 6 blade 
 
 
Split med 2 x 0,25 l/ha Belkar anvendes ved 
uens fremspiring(planteudvikling) og ved stor 
forekomst af storkenæb. Første sprøjtning 
når rapsen har 3 blade. Sidste sprøjtning når 
rapsen har 6 blade. 
 

 
Spildkorn samt 
rajgræs og 
agerrævehale 

 
0,35 til 1,0 l/ha Agil 100 EC + 0,15 l/ha 
spredeklæbemiddel 
(Pris 88 – 244 kr./ha) 
 
eller  
 
0,7 til 2,0 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash 
(Pris 150 – 397 kr./ha) 
  
 
OBS: Denne kemi-rundes varer leveres først primo 
september. Skal du bruge Agil eller Focus før, skal du 
overveje at bestille dette uden om indkøbsklubben – 
eller anvende tillægsordren via sommerunden, hvis du 
bestilte hovedordre der. 

 
Laveste dosering til bekæmpelse af vårbyg 
og eller når spildkorn har maksimalt 3 blade. 
Størrelsen på spildkornet er meget vigtig. 
Planter med flere blade kræver den største 
dosering.  
Timing er vigtig. Ved bekæmpelse på 1. 
bladstadie af rajgræs kan en dosering på 
1,25 l./ha Focus Ultra rydde fint op, mens 
rajgræs med 2-3 blade kræver højere dosis 
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Skadedyrsmidler til efteråret 2020 
 

Tabel 4: Løsningsforslag til skadedyrsbekæmpelse i korn og raps 

Afgrøder Skadegører Dosering Pris pr behandling 
 

Bemærkninger 

Korn Bladlus 
 

0,05-0,1 l Mavrik Vita 
0,15 kg Lamdex 

30-60 kr./ha 
70 kr./ha 

Eller andre godkendte 
pyrethoider. 

Vinterraps Rapsjordlopper 0,2 l Lamdex 
 

94 kr./ha 
 

Eller andre godkendte 
pyrethoider. 

 

Vækstreguleringsmidler til efteråret 2020 
 

Tabel 5: Løsningsforslag til vækstregulering i raps 

Middel Godkendt 
i 

Anbefalet dosering 
(l/ha) 

Pris pr 
behandling 

 

Bemærkninger 

Juventus 90 
 

Vinterraps 0,5 - 0,7 l/ha 112-157 kr./ha Holder vækstpunktet nede, og har en sideeffekt på 
svampe. Kør ved 4-5 blade 

Orius 200EW Vinterraps 0,6 - 0,8 l/ha 105-140 kr./ha Godkendt i efteråret imod rodhalsråd, men har 
også lidt vækstregulerende effekt. 

Caryx Vinterraps 
 

0,4 - 0,65 l/ha 132-214 kr./ha Holder vækstpunktet nede. Kør ved 4-5 blade  

 

Vær opmærksom på, at brug af Tebuconazol (Orius) giver begrænset mulighed for at anvende triazoler i foråret. Vi 

anbefaler Caryx til vækstregulering. 
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Fakta om midlerne! 

Nedenstående tabel 6 viser de mest anvendte efterårsmidlers maks. dosering, afstandskrav til vandmiljø, samt hvad 

midlerne svarer til i forhold til andre tilsvarende produkter på markedet.  

 

Tabel 6: Aktuelle ukrudtsmidlers maks. dosering, samt hvad de indholdsmæssigt svare til af andre midler på 
markedet. 

Middel Maksimal dosis/ha Indhold svarer til Afstandskrav til vand, meter 

Atlantis OD 0,75 l (0,45 l i rug) - 2 

Othello  0,6 0,06 l DFF + 

0,45 Atlantis OD 

10 

Boxer 5,0 Fidox eller Roxy (disse dog 

max 4 l/ha) 

10 

Adimax 2,0 2,0 l Boxer + 0,2 l Topik 10 

Stomp CS 

 

1,0 l - 20 

DFF 0,12/0,24 l 0,12/0,24 l Diflanil, 

0,12/0,24 l Quartz, 

0,12/0,24 l Sempra 

10 
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Midlernes godkendelsesområde 

Vær opmærksom på, at ikke alle vintersædsarter tåler de nye græsukrudtsmidler. I tabel 7 er 

godkendelsesområderne vist. 

 

Tabel 7: Græsukrudtsmidlernes godkendelse i vintersæd.  

E = godkendt til anvendelse efterår, F = godkendt til anvendelse forår. - = ikke godkendt.  

Middel  Vinterhvede  Vinterrug  Triticale  Vinterbyg  

Adimax E - - - 

Atlantis OD  E/F 

(0,75/0,9 l pr. ha) 

E/F 

(maks. 0,45 l pr. ha)  

E/F  -  

Boxer/Fidox/Roxy  E  E  E  E  

Broadway  F  F  F  -  

Cossack OD F F 

(maks. 0,6 l pr. ha) 

F  

DFF E/F E/F E/F E/F 

Hussar OD  

 

Hussar Plus OD 

F  

 

F 

F  

 

F 

F 

 

F  

F 

 (maks. 25 ml) 

F 

 (maks. 50 ml)   

Othello  E/F  E/F  E/F  -  

Primera Super/Foxtrot  E/F  E/F  E/F  E(kun Foxtrot)/F  

Serrate F F F - 

Stomp CS E  E  E  E  

Tombo F F F - 

Topik  E/F  E/F  E/F  -  

 


