
  

  Side 1 af 6  

 

PLANTEAVLSKonsulenten ApS  Tlf. 76 412 112 | Fax 76 801 272 

Herningvej 23, 7300 Jelling  kontakt@planteavlskonsulenten.dk 

Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 

 

 

 

 

 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. 

Vælg 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill.  
Med blandingen får du en god effekt på Enårig Rapgræs og tokimbladet ukrudt. Blandingen er fleksibel 
da den ikke mister væsentlig effekt såfremt behandlingstidspunkt bliver senere end optimalt. Der er en 
bred effekt på tokimbladet ukrudt, hvor både Fuglegræs, Kamille, Agerstedmoder og Pileurter 
bekæmpes.  

Hvornår er det optimalt at behandle. 
Det ideelle tidspunkt for behandling er under fremspirring, hvor kornet har ca. 1 blad. Husk, - Det går 
rigtigt hurtigt når der sås før d. 10. september, hvor jorden er varm og tilpas, som den er i år. Behandles 
før kan der forventes en reduceret effekt på både Enårig Rapgræs og tokimbladet ukrudt, lige som når 
der behandles sent hvor kornet har 2 – 3 blade. Årsagen er at både DFF og til dels Boxer både har jord 
og bladeffekt. Ved behandling lige efter såning opnås ingen blad effekt og derfor en samlet reduceret 
bladeffekt. Oxitrill har kun effekt på tokimbladet ukrudt og kun bladeffekt. Ved bekæmpelse af 
Agerrævehale opnås der imod den bedste effekt af Boxer ved at kører så tidligt som muligt efter såning. 

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. 
Brug 1,0 – 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 

 

2 Bekæmpelse af Rajgræs. 
Brug Boxer, hæv dosseringen og følg op til foråret. 

 

3. Bekæmpelse af Vindaks, Alm. Rapgræs og Væselhale. 
Brug Boxer, hæv dosseringen og følg op til foråret. Ved Væselhale kombineres med Stomp. 

 

4. Bekæmpelse af Ager-Rævehale. 
Brug Boxer, Behandl straks efter såning, pas på resistens. 

 

5. Ekstra efterårsindsats mod tokimbladet ukrudt? 
Kun relevant mod Kornblomst, Storkenæb og Valmue. 
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Juster dossering. 
Den anbefalede dossering har en stor sikkerhedsmargen, således at der opnås en effektiv bekæmpelse 
selv om ukrudtstrykket er højt og timing og teknik ikke er optimal. Hvor der sås efter den 20.9 og der er 
almindeligt ukrudtstryk kan dosseringen af Boxer nedsættes til 1,0. Hvor der er en høj andel af vårsæd i 
sædskiftet og begrænset problem med Enårig Rapgræs kan Boxer nedsættes til 0,75. Vælger du at 
behandle marker før fremspirring kan du reducere Oxitrill til 0,1 uden at miste effekt af den grund. 

Resistens. 
Der er stigende bekymring omkring resistens. - I praksis ses flere steder hvor Express og lignende har 
reduceret effekt på bl.andet Fuglegræs og Valmuer, men det er især for græsukrudt som Ager-
Rævehale, Vindaks og Rajgræs der aktuelt er de største problemer. Oxitrill er en effektiv resistensbryder 
der forebygger at du får problemer med manglende effekt af minimidler på det tokimbladede ukrudt. 
For græsserne er Boxer en effektiv resistensbryder i forhold til Husar, Atlantis og Broadway og i nogen 
udstrækning også over for midlerne Topik og Primera Super.  Stomp Pentagon er som Boxer en god 
resistensbryder. Det anbefales derfor at der altid enten indgår Boxer eller Stomp Pentagon i blanding 
med Oxitrill i en efterårsbehandling. 

Alternativer. 
Der er gode alternativer til Boxer + DFF + Oxitrill, hvor effekt og pris er sammenlignelig 
 
1,0 Boxer + 0,8 Flight Xtra.  

Flight Xtra er en blanding mellem aktivstoffet i Stomp og midlet Pico, der i virkning kan sammenlignes 
med DFF. Flight Xtra er lidt bedre til Enårig Rapgræs ved tidlig behandling ( Større Jordvirkning) og lidt 
dårligere når behandling udføres senere end når sprøjtesporene netop kan ses. På tokimbladet ukrudt 
ved tidlig behandling mangler Flight Xtra effekt på pileurter og kamille, men ikke noget der ikke vil 
kunne klares med opfølgning i foråret. Ved sen behandling er effekt på tokimbladet væsentligt ringere 
end Boxer DFF Oxitril. 
 
1,0 Boxer + 0,8 kg Activus/0,8 l Stomp (1,0 Stomp Pentagon) 

En god effekt på Enårig Rapgræs og en bred virkning på Tokimbladet ukrudt. Ved tidlig behandling er 
blandingen lidt bedre på Enårig Rapgræs end Boxer DFF Oxitril, men forsinkes behandlingstidspunktet 
bliver effekten væsentligt forringet. Også for tokimbladet ukrudt falder effekten væsentligt, når der 
behandles på større ukrudt. 
 
1,25 Boxer + 30 g Absolute..  

Absolute er en blanding af Lexus og DFF. Blandingen er meget tæt på Boxer DFF Oxitrill og der er mindst 
samme effekt på Enårig Rapgræs både når der behandles rettidigt og lidt senere. På tokimbladet er der 
lidt bedre effekt på Agerstedmoder og Kornblomst. Til gengæld er effekten på pileurter væsentligt 
ringere end ved Boxer DFF Oxitrill. Brug af Lexus/Absolute om efteråret er ikke hensigtsmæssigt i 
forhold til udvikling af Resistens. Der vil kunne forventes krydsresistens mellem Lexus og eks.vis Express 
på Kamiller og Fuglegræs, og på Agerrævehale mellem Lexus  og Hussar, Atlantis og Broadway. 
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1 kg Activus/Stomp + 20 g Absolute + 0,2 Oxitril.  

Det er en stærk blanding under forudsætning af at der behandles så snart sprøjtesporene kan ses. 
Effekt, både på Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt falder til et utilstrækkeligt niveau ved sen 
behandling. Styrken ved blandingen er en god effekt på Spergel, Hejrenæb og Storkenæb og vil derfor 
især være aktuel på lettere jord. 1 kg Activus kan erstattes af 1,25 Stomp Pentagon. 
 
 

 2 Bekæmpelse af Rajgræs. 
Det er erfaringen at Rajgræs bedst bekæmpes ved at kombinere efterårs- og forårs behandling. På grund 
af risiko for resistens er det vigtigt at benytte forskellige virkemekanismer, hvor Boxer er anderledes end 
Broadway og Hussar, og Topik har en helt tredje virkningsmekanisme. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk at, i vinterbyg er det kun tilladt at anvende 35 ml Hussar OD om foråret, hvilket ofte er 
utilstrækkeligt. Det kan derfor være nødvendigt at øge Boxer dosseringen i efteråret, for at mindske 
antallet af overlevende ukrudtsplanter og svække de overlevende mest muligt. 
 

Justering af dosering. 

Når Boxer anvendes rettidigt kan der forventes følgende effekter ved varierende doseringer: 
1.5 l Boxer,ca.78 %,  2,0 l Boxer, ca.85 % ,  2,5 l Boxer, ca.89 % 3,0 l Boxer, ca.92 % 
 
Behandles når Rajgræsset har mere end 2 blade kan det forventes at effekten falder minimum 10 %. 
Undlad alternative kombinationer med Stomp/Activus/Flight Xtra 
 
Husk altid at sikre at marken er ren før afgrøden etableres. Ofte overlever græsukrudt hvor jorden ikke 
vendes optimalt ved pløjning, eks.vis ved sammenpløjninger. Problemet kan afhjælpes ved en 
nedvisning 2 til 4 dage før jordbehandling hvor der sammenpløjes. Hvor der ikke pløjes er Round Up 
behandling en klar forudsætning, men der vil være større risiko for en opformering af Rajgræs, når der 
ikke pløjes. Rajgræs er specielt aggressivt når hveden er tynd. Her er det ofte de største problemer med 
svigtende effekt af Hussar eller Broadway. En tæt og velgødet afgrøde er derfor en forudsætning for en 
effektiv begrænsning af Rajgræs. 

Umiddelbart efter såning, når sprøjtespor kan ses: 

2,0 l Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill 

 

Opfølgning tidlig forår ved begyndende vækst: 

165 g Broadway + 0,3 PG26N (ca. 300 kr. Pr. ha) 

Eller 

Opfølgning forår ved temperatur over 5 grader om natten og god vækst 

 50 ml Hussar OD. ( ca. 175 kr. pr. ha.) 
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Problem Rajgræs 

Nogle steder virker ovenstående strategi ikke tilstrækkelig godt. Der er formodentlig tale om delvis 
resistens mod SU produkterne Broadway og Husar. Der kan opnås en forbedret effekt ved at hæve 
doseringen af Boxer. Ligeledes kan der følges op med 0,2 Topik + 0,5 Olie ca. 14 dage efter behandlingen 
med Boxer. Behandling med Hussar eller Broadway vil fortsat være relevant, med mindre det er 
konstateret at Rajgræsset er helt resistent mod midlerne. 
 
 

 3. Bekæmpelse af Vindaks,  Alm. Rapgræs og Væselhale. 
 
Ved forekomst af Vindaks, vælges en løsning med Boxer, hvor der minimum anvendes 1,5 l Boxer. Om 
foråret følges op med Husar, Atlantis eller Broadway. I vinterbyg anvendes minimum 2,0 l Boxer.  
 
Alm. Rapgræs er oftest et kant problem, der kan klares med supplerende behandling med Broadway 
eller Monitor om foråret. Hvor der er større problemer eller hvor problemer fra kanten ønskes 
forebygget, vil en øget dossering Boxer i de yderste meter ofte være tilstrækkeligt.  
 
Bekæmpelse af Væselhale er den aktuelt største udfordring. Det anbefales at der anvendes en blanding 
af 1,0 Boxer + 1,25 Activus / 1,5 l Stomp Pentagon / Flight Xtra. Der følges op ca. 14 dage efter første 
behandling med 0,5 l Atlantis. 
 
 

 4. Bekæmpelse af Ager-Rævehale. 
 
Ager-Rævehale kan ikke forventes bekæmpet tilstrækkeligt med en enkelt behandling. Bekæmpelsen 
bør starte om efteråret og følges op om foråret. På grund af risiko for resistens er det vigtigt at benytte 
forskellige virkemekanismer. 
 
Strategi 1:    
 
 
 
 
 
 
Timing er vigtig. Boxer har primært jordvirkning. Lexus har både jord og bladvirkning. Ved at kombinere 
de to midler, forbedre Lexus effekten på de største planter og Boxer mindsker nyfremspirring. Husk at, i 
vinterbyg er det kun tilladt at anvende Lexus om efteråret og samtidig er Topik, Atlantis og Broadway 
ikke godkendt i afgrøden. Derfor er strategi 1 med opfølgning med Primera Super ENESTE mulighed i 
vinterbyg. I Rug og Triticale er Lexus også kun godkendt til efterårsbehandling 
 

Umiddelbart efter såning, når sprøjtespor kan ses: 

2,0 l Boxer + 0,05 DFF + 8 g Lexus 

 

Opfølgning forår: 

0,4 l Topik + 0,5 Renol eller 0,8 l Primera Super pr. ha + 0,15 Sp.Kl.m. 
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Der bør ikke anvendes Hussar, Atlantis eller Broadway om foråret når der er anvendt Lexus om 
efteråret, da det vil fremme udviklingen af resistens væsentligt. Er der andet græsukrudt der ønskes 
bekæmpet om foråret end Ager-Rævehale med Broadway, Atlantis eller Husar, anbefales det at undlade 
Lexus i efteråret og i stedet følge nedenstående strategi.  
 
 

 

Strategi 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justering af dosering. 

Når Boxer anvendes rettidigt kan der forventes følgende effekter ved varierende doseringer: 
1.0 l Boxer,ca.50 %,  1,5 l Boxer, ca.70 % ,  2,0 l Boxer, ca.80 % 4,0 l Boxer, ca.90 % 
 
Behandles lidt for sent kan de forventede 70 % effekt ved 1,5 l Boxer reduceres til 55 %. 
 
Etableres vintersæden i et knoldet såbed vil effekten af Boxer kunne forventes at være svagere end 
beskrevet i ovenstående, da der vil kunne forventes en del fremspirring fra knolde der smuldre, hvor 
Boxers jordvirkning ikke har mulighed for at virke. Ved knoldet såbed kan det derfor være en ide, at 
følge strategi 2, eventuelt med 8 g Lexus om efteråret, såfremt der ikke følges op om foråret med 
Broadway eller Atlantis. 
 
Der er krydsresistens på ukrudtsmidlerne, således at planter der er resistente mod Lexus, også vil være 
resistente mod Atlantis, Broadway. Ligeledes er planter der er resistente mod Primera Super resistente 
mod Foxtrot og Topik. Der findes Ager-Rævehale der er resistente både mod Lexus og Primera Super. 
Her eneste mulighed i vintersæd en høj dossering Boxer, men det er ikke en holdbar løsning på sigt. 
 

 5. Ekstra efterårsindsats mod tokimbladet ukrudt? 
 
Specielt Kornblomst, Storkenæb og Valmue kan kræve en ekstra indsats om efteråret. Kornblomst 
bekæmpes til acceptabelt niveau ved tilsætning af 5 g Lexus til standardblandingen. Alternativt vælges 
blandingen af 1 Boxer + 30 Absolute, evt tilsat 0,2 Oxitrill. Forvent opfølgning til foråret.  

Umiddelbart efter såning: 

 2,0 l Boxer + 0,05 DFF + 0,2l Oxitril 

 

Ca. 2 uger efter 1. behandling: 

 0,2 Topik + 0,5 Renol eller 0,25 l Primera Super / Foxtrot + Sp.Kl.m. 

 

Opfølgning forår: 

 130 g Broadway + PG 26 N, eller 0,75 l  Atlantis OD 
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Ved store problemer med Storkenæb og Valmue foretrækkes blandinger hvor Stomp Pentagon eller 
Activus eller Flight Xtra indgår, især for at forebygge resistensproblemer. Effekten af Stomp forsvinder 
hurtigt når ukrudtet bliver for stort og derfor er det relevant mod Storkenæb at supplere med 5 g Lexus 
eller 30 Absolute. Ved Valmue vælges 1 Boxer + 0,8 Activus /Fligt Xtra suppleret med 0,2 Oxitrill, der 
også øger effekten på pileurter og andre ”huller” i blandingen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Finn N. Jensen & Rolf Jeppesen  


