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IX Effekt af Focus Ultra og Agil på spildkorn og græsser
 
Solvejg K. Mathiassen 

Planteart Focus Ultra (L/ha) Agil (L/ha) Bytteforhold

Vinterhvede 1,16 (0,21) 0,25 (0,07) 4,6 : 1

Alm. rapgræs 0,28 (0,06) 0,14 (0,03) 2,0 : 1

Alm. rajgræs 0,62 (0,09) 0,46 (0,07) 1,3 : 1

Flyvehavre 0,40 (0,05) 0,38 (0,08) 1,1 : 1

Tabel 1. Bytteforhold mellem Focus Ultra og Agil for opnåelse af 90% effekt på forskellige plantearter 
(standardafvigelse angivet i parentes).

Bytteforholdet mellem Focus Ultra og Agil regnes normalt for at være 2:1, således at der opnås samme 
effekt af 2 L Focus Ultra som af 1 L Agil. Resultaterne af potteforsøg viser, at dette er korrekt ved be-
kæmpelse af alm. rapgræs. Ved bekæmpelse af spildkorn af vinterhvede var bytteforholdet 4,5:1, hvilket 
betyder, at effekten af Agil var bedre end forventet. Omvendt var effekten af Focus Ultra bedre end ef-
fekten af Agil over for flyvehavre og alm. rajgræs, hvor bytteforholdet var henholdsvis 1:1 og 1,3:1. Ved 
anvendelse af Focus Ultra og Agil i blanding var effekten generelt lidt bedre end forventet ud fra det 
enkelte produkts effekt.

Metode
Vinterhvede, alm. rajgræs, alm. rapgræs og flyvehavre blev sået i 2 L potter, som blev placeret uden-
dørs. Efter fremspiring blev der tyndet til samme antal planter pr. potte. Sprøjtning blev udført, da alm. 
rapgræs havde 2 sideskud, og de øvrige arter havde 4 sideskud. Begge herbicider blev udsprøjtet alene 
og i tre forskellige blandingsforhold (2:1, 1:1 og 1:2). Alle behandlinger blev udført med 6 doseringer, 
som blev udsprøjtet i blanding med 0,5 L/ha DASH. Planterne blev høstet 4 uger efter sprøjtning, og 
friskvægt af planterne blev målt.

For hver planteart blev doseringskurverne af Focus Ultra og Agil samt blandinger af de to midler esti-
meret ved non-liniære regressioner. De doseringer, der skal anvendes for at opnå 90% effekt (ED90 do-
seringer), blev beregnet. Effekten af blandingerne blev testet ved hjælp af den additive doseringsmodel.

Resultater
De beregnede ED90 doseringer for Focus Ultra og Agil viser, at bytteforholdet ved bekæmpelse af  alm. 
rapgræs er tæt på 2:1. Ved bekæmpelse af spildkorn af vinterhvede kræves 4,6 gange mere Focus Ultra 
end Agil for at opnå 90% effekt. Ved bekæmpelse af alm. rajgræs og flyvehavre opnås 90% effekt med 
doseringer af Focus Ultra, der er 1,1-1,3 højere end Agil (tabel 1).

Overfor spildkorn af vinterhvede var effekten af Focus Ultra og Agil additiv i blanding. På alm. rapgræs, 
alm. rajgræs og flyvehavre blev effekten ved blanding af de to midler signifikant forøget i to ud af tre 
blandinger.
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Resultaterne indikerer, at ved målrettet bekæmpelse af flyvehavre og alm. rajgræs er det med de nuvæ-
rende prisrelationer en fordel at anvende Focus Ultra frem for Agil, mens Agil med fordel kan anvendes 
ved bekæmpelse af spildkorn af vinterhvede. En helgardering kan eventuelt foretages ved at blande de 
to midler.     




