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Anvendelsesorienteret Planteværn 2013

VIII Betydning af tørkestress og additiver for effekt af 
MCPA og glyphosat på agertidsel

 
Solvejg K. Mathiassen

Planternes udseende ved sprøjtning. Planten til venstre er optimalt vandet, mens planten til højre er 
blevet tørkestresset forud for behandling.

Agertidsel er en af de mest udbredte rodukrudtsarter i danske marker. Bekæmpelse kræver en vedva-
rende indsats. I kornafgrøder er der mulighed for bekæmpelse med MCPA i vækstperioden samt glyp-
hosat før høst eller i stub. De opnåede effekter er ofte varierende uden, at de konkrete årsager til svig-
tende effekter er klarlagt. Plantens kondition og sprøjteteknik har givetvis indflydelse på effekten. Med 
restriktioner i den tilladte dosering af MCPA (1 l/ha i korn) er der behov for at klarlægge betydningen af 
forskellige faktorer. 

Betydning af tørkestress for effekten af MCPA og glyphosat blev undersøgt i potteforsøg. I forsøget blev 
mulighed for effektforøgelse ved tilsætning af additiver til sprøjtevæsken også undersøgt.

Materialer og metoder  
Tidselskud blev indsamlet i en økologisk mark i foråret 2013. Planterne blev udplantet i spande, som 
blev placeret udendørs. Planterne voksede uforstyrret til midten af juli, hvor vandingen blev lukket for 
en gruppe af planter med henblik på at etablere tørkestress. Fem dage senere var planterne tydeligt tør-
kestressede (se foto), og sprøjtning blev udført med optimalt opvandede planter som reference. Der blev 
anvendt 0,5 og 1 l/ha MCPA alene og i blanding med forskellige additiver. 

Tilsvarende blev en del af forsøget tørkestresset i august forud for behandling med glyphosat (Glyfonova 
Plus, 720 og 1440 g a.s./ha). Glyphosat blev udsprøjtet ‘før høst’ eller som en simuleret stubbehandling, 
hvor planterne blev klippet ned, og sprøjtningerne udført på genvækst 4-5 uger senere. Alle sprøjteop-
løsninger blev fremstillet i hårdt vand. 

Frisk- og tørvægt af de behandlede planter blev målt ved høst 5 uger efter sprøjtning samt ved høst af 
genvækst 5-6 uger senere. I det følgende er kun resultater af genvækst vist. 
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Figur 1. Effekt af 1 l/ha MCPA på genvækst af tidsel ved sprøjtning på opvandede og tørkestressede 
planter.
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Effekt af MCPA
Generelt var der en meget stor variation i forsøget, som betød, at der kun i få tilfælde var signifikant 
forskel på behandlingerne.  Der blev ikke opnået nogen forbedring i effekten af MCPA ved tilsætning af 
ammoniumsulfat + Contact, DASH, PH-fix 5, Penol eller Renol. 

Tørkestress havde meget stor betydning for genvækst af tidsler. Ved høst af genvækst var gennem-
snitsvægten af de ubehandlede planter 140,5 g for de optimalt opvandede planter men kun 33,5 g for 
de planter, som havde været udsat for tørkestress. Det betyder, at en uge med tørkestress reducerede 
genvæksten med 75%. Tørke havde også stor betydning for effekten af MCPA. Ved en dosering på 1 l/ha 
MCPA blev der opnået 60% effekt på de opvandede planter, men kun 30% effekt på de tørkestressede 
planter. Additiver var ikke i stand til at kompensere for denne nedgang i effekt (figur 1).

Effekt af glyphosat 
Der blev opnået 90-95% effekt på genvækst af tidsler ved ’før høst’ anvendelse af 360-720 g/ha glypho-
sat.  Denne effekt blev ikke signifikant påvirket ved tilsætning af additiver (ammoniumsulfat + Contact, 
DASH, PH-fix 5, Penol, Renol samt Novo Balance). Når behandling blev udført ’i stub’, hvilket vil sige på 
genvækst af planter, som 5 uger tidligere var blevet klippet ned, var der større variation i effekten end 
ved behandling før høst. 

Tørkestress havde meget stor betydning for effekten af glyphosat. Når behandlingerne blev udført på 
tørkestressede planter faldt effekten fra >90% til under 10% (figur 2). 
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Figur 2. Effekt af Glyfonova Plus (720 g a.s./ha) på genvækst af tidsel ved sprøjtning på opvandede og 
tørkestressede planter. 

Konklusion
Den bedste effekt overfor agertidsel blev opnået ved ’før høst’ behandling med glyphosat, hvor effek-
ten af 360-720 g a.s./ha på genvækst var 90-95%, mens effekten ’i stub’ lå på 85-95%. MCPA (0,5-1 l/
ha) gav generelt noget lavere og mere varierende effekter (60-70%). Tilsætning af additiver havde ikke 
signifikant indflydelse på effekten af MCPA og glyphosat. Tørkestress havde stor betydning for effekten 
af MCPA, idet effekten blev halveret. Endnu større betydning af tørke blev fundet med Glyfonova Plus, 
hvor der blev opnået mindre end 5% effekt på tørkestressede planter. 
  


