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Langstakket væselhale er i de 
seneste år blevet et stigende 
problem i frøgræsmarker. Mest 
udbredt er problemet i marker 
med rødsvingel og stivbladet 
svingel. Frøene af disse arter 
og langstakket væselhale er 
meget ens, og det er derfor 
vanskeligt at rense langstak-
ket væselhale fra det høstede 
frø. Langstakket væselhale 
optræder også i andre frøgræs-
afgrøder, som f.eks. hundegræs 
og almindelig rajgræs og ses i 
stigende omfang i vintersæds-
marker med og uden græsud-
læg. 

Væselhale er en svag konkur-
rent i en tæt og veletableret 
frømark. Derfor finder man 
den oftest i områder,  hvor frø-
marken er tynd, f.eks. i forpløj-
ninger eller bare pletter efter 
’brandsår’ samt i sprøjtespor.

Biologi 
Langstakket væselhale med 
det latinske navn Vulpia 
bromoides (L.) S.F.Gray hører 
til svingelslægten (Festuca).
Den er således nært beslæg-
tet med flere af de dyrkede 
græsser som f.eks.  rødsvingel 
(Festuca rubra), engsvingel 
(F. pratense) og stivbladet 
svingel (F. trachyphylla). Disse 
tre græsarter er alle flerårige, 
mens langstakket væselhale 
er enårig. Oprindelig hører 
langstakket væselhale hjemme 
i Middelhavslandene og i tro-
piske bjergområder i Afrika. I 
dag er den udbredt på såvel de 
nordlige som sydlige bredde-
grader. I Danmark finder man 
langstakket væselhale vildt-
voksende  på tørre skrænter, 
kalkbakker og magre, sandede 
strandoverdrev. I de seneste år 
har den også vundet indpas på 
dyrkede arealer. 

Morfologiske karakteristika
Langstakket væselhale har en 
tueformet vækst (se foto 2). 
Fra tuerne udvikles 10-70 cm 
høje strå med smalle blade 
og en opret, duskformet eller 
ensidig top med korte, sam-
menknebne grene. De 5-10
blomstrede småaks har korte 
yderavner og langstakkede 
nedre inderavner. De fleste 
græsser har tre støvblade i 
blomsten, men langstakket 
væselhale har kun et enkelt 
støvblad. Dette forbliver ofte 
indesluttet mellem avnerne, og 
den er således selvbestøvende. 
Skridningstidspunktet ligger i 
slutningen af maj eller begyn-
delsen af juni. Langstakket 
væselhale blomster i juni-juli, 
og frøene er fuldt udviklede ca. 
3 uger senere. En uddybende 
beskrivelse af morfologiske 
karakteristika findes i figur 1.

Langstakket væselhale er for-
trinsvis vinterannuel. Det bety-
der, at frøene spirer og etable-
rer planter i løbet af efteråret. 
Derefter følger en langsom 
vegetativ vækst hen over 
efterår og vinter. Den følgende 
sommer blomstrer planterne 
og sætter frø, hvorefter de 
visner bort. Der vil dog ofte ske 
en vis fremspiring i foråret, hvis 
forholdene tillader det. Figur 2
viser den tidsmæssige udvikling 
af planterne ved henholdsvis 
efterårs- og forårsfremspiring. 
Læg mærke til, at forårsfrem-
spirede planter først sætter frø 
det efterfølgede år, da frøsæt-Foto 2. Planten har en tueformet vækst

Foto 1. Langstakket væselhale i vinter-
hvede (midt i juni måned)
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Stængel:
Opret, 10-70 cm høj og ofte 
grenet.

Blade: 
1-14 cm lange og 0,5-3 mm 
brede. Skedehinden 0,3-0,5 
mm lang, gennemsigtig og 
afkortet. 

Blomsterstand:
Duskformet top, som er 
klart adskilt fra fanebladet. 
Blomsterstanden er opret til 
let nikkende (spydformet) 
og 1-10 cm lang.

Under blomstringen er top-
pens grene altid udbredte, 
men før og efter blomstrin-
gen er toppen sammenkne-
ben, idet dens grene stiller 
sig lodret.  

Småaks:
5-10 blomstrede og 1-14 mm 
lang, stilket.

Yderavne:
g1: 3-5 mm lang, 1-nervet.
g2: 6-10 mm lang, 3-nervet. 

Inderavne:
i : 5-9 mm lang, 5-nervet 
med en op til 13 mm  lang 
stak.

Figur 1. Morfologiske kendetegn hos langstakket væselhale

Frø:
Tværsnit skålformet. 
Størrelse: 6,3 x 0,7 x 0,6 mm.
Stak: 4-11 mm lang, ru,  nåleformet.
Dækblad: Utydeligt 5-nervet, spredt skæghåret på øverste del.
Bugstilk: 0,7-1,3 mm lang, svagt kegleformet.
Tusindkornsvægt ca. 0.54 g.

Blad med skedehinde Blomsterstand Småaks

Frø

g1

g2

i
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ning induceres ved en kuldepå-
virkning (vernalisering).

Etablering af frøplanter
Denne fase er styret af ned-
bør, således at både tidspunkt 
og mængde har betydning. 
Frøene spirer let og ensartet, 
når de rette fugtighedsforhold 
er tilstede. Temperaturen har 
derimod mindre betydning for 
spiringen. Langstakket væsel-
hale er i stand til at spire i både 
lys og mørke. Optimumtempe-
raturen for spiring i mørke er 
12-13°C og i lys 9-28°C.

Frøplantens etablering er 
meget påvirket af, hvilken 
dybde det spirer fra. Ved en 
dybde på mere end 1 cm redu-
ceres spireprocenten kraftigt. 
Derfor optræder langstakket 
væselhale kun som et problem 
i direkte såede afgrøder samt 
i flerårige afgrøder, som for 

eksempel frøgræs, hvor frøet 
forbliver på jordoverfladen.

Den vegetative vækst
Frøplanter, som etableres 
i efteråret, forbliver i den 
vegetative fase frem til det 
efterfølgende forår (se figur 
2). Forårsfremspirede plan-
ter udvikler sig langsommere 
og er stadig i det vegetative 
stadie (med 2-4 blade), når de 
efterårsetablerede frøplanter 
skrider i slutningen af maj og 
begyndelsen af juni. De forårs-
fremspirede planter forbliver 
i den vegetative fase frem til 
det efterfølgende forår, hvor 
de udvikler sig på samme måde 
som de efterårsfremspirede  
planter ved at skride i slutnin-
gen af maj og begyndelsen 
af juni. De forårsfremspirede 
planters vækstperiode er såle-
des 3-4 måneder  længere end 
vækstperioden for de efterårs-
fremspirede planter.

Blomstring og frøproduk-
tion
Langstakket væselhale har ikke 
store krav til vernalisering hver-
ken med hensyn til kuldeperio-
dens længde eller temperatur. 
Udviklingen er også relativt 
upåvirket af dagslængde. Som 
regel går der ca. 18 dage fra 
blomstring, til frøet er fuldt 
udviklet.  Frøene kastes efter 
modning eller spredes med dyr 
eller af vind.

Tidspunktet for frøplanternes 
etablering har stor indflydelse 
på, hvor mange frø der bliver 
produceret. Jo senere frøplan-
ten etableres, jo færre frø pro-
duceres der. Frøproduktionen 
varierer fra år til år afhængigt 
af plantetæthed, klima og 
jordbundsforhold. Generelt 
producerer langstakket væsel-
hale dog langt flere frø, end 
man normalt ser for småfrøede 
arter. Frøproduktionen er såle-
des større end nødvendigt for 
at opretholde populationen. 
En mindre del af frøene har et 
højt indhold af tørstof og er 
ikke umiddelbart i stand til at 
spire. Disse frø kaldes ’hvi-
lende’, da de først spirer det 
følgende efterår. Man har tidli-
gere anset langstakket væsel-
hale for at have en kort levetid 
i jorden, men nyere undersø-
gelser har vist, at mange af 
frøene kan overleve i mindst 3 
år. Forsøg ved DJF med opbe-
varing af frø af langstakket 
væselhale i forskellig dybde 
har vist, at efter opbevaring i Figur 2. Udviklingsforløb af planter ved etablering henholdsvis efterår og forår.

___ ________________________ _______

___ ___________________________________ _______

Etablering af frøplante

Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug.
2rå1rå0rå                                           

Vegetativ vækst

Blomstring og frøproduktion
efterfulgt af visning

Etablering af frøplante

Vegetativ vækst

Blomstring og frøproduktion
efterfulgt af visning

Efterårsetablerede
frøplanters
livscyklus

Forårsetablerede
frøplanters 
livscyklus



Markbrug nr. 316 • December 2005
5

5 til 25 cm’s dybde er ca. 15% 
af frøene spiredygtige efter 1
år. Har frøene derimod ligget 
på jordoverfladen eller ned til 
2 cm’s dybde, er der stort set 
ingen levedygtige frø efter 1
år. Dette skyldes, at en stor del 
af de spiredygtige frø allerede 
er spiret frem, samtidig med 
at der i de øvre jordlag sker 
et større henfald som følge af 
angreb af mikroorganismer og 
dyr i jordbunden.

Væselhale som ukrudtsart
I veletablerede marker har 
langstakket væselhale ikke 
nogen udbyttemæssig betyd-
ning, da den ikke er særlig 
konkurrencestærk. Den 
forekommer kun, hvor der 
bliver skabt plads til den. Dens 
forekomst har størst økono-
misk betydning i rødsvingel. 
De to plantearter udvikler sig 
ens i efteråret og hen over 
vinteren, og det er meget 
vanskeligt at se forskel på 
arterne før omkring skridning. 
Ved forekomst i rødsvingel skal 
man specielt være opmærksom 
på de kvalitetskrav, som stilles 
til frøvaren. I Danmark betyder, 
at der ikke må være mere end 
1% af en enkelt ukrudtsart og 
maksimalt 1.5% ukrudtsfrø i 
alt, for at frøet kan certificeres. 
Frøene af rødsvingel og lang-
stakket væselhale er meget 
ens, og væselhale er derfor 
vanskelig at frarense og med-
fører et stort rensesvind. Det 
skyldes, at man ved rensepro-
ceduren må udnytte den lange 

stak på væselhalens frø til 
frasortering på renseriets sold. 
Derfor må man undlade hams-
ning, hvor man normalt får delt 
de dobbelte frø hos rødsvingel, 
men som samtidig ødelægger 
stakken på væselhalens frø.

I efteråret 2005 blev der 
gennemført en spørgeskema-
undersøgelse blandt avlere 
af rødsvingel i Storstrøms og 
Vestsjællands amter. Formålet 
var at undersøge, om der var 
nogen sammenhæng mellem 
forskellige dyrkningsmæssige 
forhold og fund af frø af langs-
takket væselhale i frøpartier, 
som var leveret til firmaerne i 
høstårene 2002 og 2003. Forde-
lingen af undersøgte partier og 
fund af langstakket væselhale 
var jævnt fordelt i de to amter 
(figur 3). Der blev ikke fundet 
sikre sammenhænge mellem 
fund af langstakket væselhale 
i frøpartiet og sorten af det 
dyrkede frø, oprindelsesland 
og den region frøet var dyrket 
i. Forekomst af langstakket 
væselhale var et udbredt pro-
blem for både avlere og frøfir-
maer, og undersøgelsen viste, 
at sandsynligheden for at finde 
frø af langstakket væselhale i 
et frøparti stiger: 

- når udlæg er etableret i vin-
tersæd i efteråret

- når der er ’bare pletter’ i 
afgrøden

- når der er stor forekomst 
af andre ukrudtsplanter i 
marken

Bekæmpelse
Forebyggelse og ikke-kemisk
bekæmpelse
Den bedste forebyggelse 
består i at undgå ’bare pletter’ 
i marken. Vær derfor omhyg-
gelig med etablering af udlæg, 
kontroller forpløjningerne og 
så eventuelt efter i områder 
med ringe plantebestand. Vær 
omhyggelig med at undgå 
’brandsår’ ved afbrænding af 
marken efter høst.

Ved udlæg i vårbyg eller ærter 
er væselhale et mindre pro-
blem end ved udlæg i vin-
terhvede. Et sædskifte med 
meget vårsæd vil i øvrigt virke 
forebyggende og kan medvirke 
til at sanere marker, hvor lang-
stakket væselhale har kastet 
frø. Væselhaleplanter, der er 
etableret i foråret, vil ikke nå 
at producere frø i vårsæd inden 
høst. Efter høst er der mulig-
hed for at fjerne planterne 
ved gentagne harvninger og 
pløjning.

Foto 3.  Rødsvingel (til venstre) og lang-
stakket væselhale (til højre) udtaget i 
februar måned i forsøg, hvor rødsvingel 
og væselhale var udlagt i vinterhvede
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I frømarker bør mindre plet-
ter med væselhale håndluges, 
og der bør eftersås for at 
undgå, at nye væselhaleplanter 
etablerer sig. Større områder 
med langstakket væselhale bør 
afslås, før planterne har dan-
net levedygtige frø. En afslå-
ning bør foretages lige efter 
skridning, hvor det er muligt 
at se forskel på rødsvingel og 
langstakket væselhale. 

Ved høst af rødsvingelmarker, 
hvor langstakket væselhale 
er tilstede, bør man undlade 
at tærske frøet for hårdt. På 
denne måde bevares stakken 
på væselhalens frø, hvilket gør 
det muligt at sortere en del 
fra ved renseproceduren, som 
beskrevet tidligere.

Kemisk bekæmpelse
Mulighederne for kemisk 
bekæmpelse af langstakket 
væselhale er gennem flere år 
undersøgt ved Afdeling for 
Plantebeskyttelse og Skade-
dyr. Der er desværre kun få 
herbicider, som har effekt. En 
stor gruppe af de midler, som 
anvendes til græsukrudtsbe-
kæmpelse, nemlig de såkaldte 
’fop/dim’ midler (f. eks Fusi-
lade, Agil, Topik og Primera 
Super), har ingen effekt over 
for langstakket væselhale. 
Derimod har enkelte af sulfo-
nylureamidlerne vist sig at have 
effekt (figur 4). Det gælder 
Monitor, som er godkendt i 
vinterhvede og triticale, og 
Atlantis, som forventes god-
kendt i samme afgrøder samt 

rug. Desuden er der fundet 
god effekt af enkelte herbi-
cider med andre virkemåder. 
Det gælder Boxer og Stomp, 
når disse anvendes på et tidligt 
udviklingstrin.

Effekten af forskellige behand-
lingsstrategier med Stomp er 
undersøgt i 2 års markforsøg, 
hvor langstakket væselhale 
har været dyrket i renbestand 
(figur 5). Der har således ikke 
været nogen afgrødekonkur-
rence, og situationen repræ-
senterer derfor det værst 
tænkelige scenarie med hensyn 
til strategiernes styrke. Stomp 
er udsprøjtet på 3 forskellige 
tidspunkter i efteråret – 1) i 
fremspiringsfasen, 2) på 1-3-
bladstadiet og 3) i begyndel-
sen af oktober. I forsøgene er 
enkelt- og splitbehandling sam-
menlignet. Ved splitbehand-
ling er 1. behandling  udført 
henholdsvis i fremspiringsfasen 
og på 1-3-bladstadiet, og 2.
behandling er udført 10-14
dage senere. Der er med 4 l/ha 
Stomp opnået 85-95% effekt 
over for langstakket væselhale 
uanset om sprøjtning er udført 
som enkelt- eller splitbehand-
ling. Under normale mark-
forhold, hvor fremspiringen 
af væselhale må forventes at 
variere mere end i forsøgene, 
er det dog sandsynligt, at split-
behandling er fordelagtig.

Figur 3. Geografisk fordeling af de 256 undersøgte frøpartier (venstre kort) og de 96 
frøpartier (38%), hvor der blev fundet af væselhale (højre kort). Farveskalaen viser 
antal observationer. 
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Samlet vurdering
De første meldinger om 
problemer med langstakket 
væselhale i rødsvingel kom i 
slutningen af 1990’erne. Siden 
da synes problemets omfang 
at være steget år for år. Der er 
derfor god grund til at være 
opmærksom på, om arten er 
tilstede – specielt i marker, hvor 
der dyrkes frøgræs. En tidlig 
indsats med håndlugning eller 
afslåning kan anbefales for 
at undgå, at arten spredes til 
større dele af marken. Derimod 
bør man undlade at pletsprøjte 
med glyphosat, da man herved 
skaber større ’bare pletter’ 
i marken, hvor langstakket 
væselhale kan etablere sig. 
De begrænsede muligheder 
for kemisk bekæmpelse bør 
udnyttes efter behov, men som 
det fremgår, er der ingen af de 
aktuelle herbicider, som kan 
give en 100% bekæmpelse af 
langstakket væselhale.    

Figur 4. Effekt af forskellige herbicider over for langstakket væselhale på 4-blad-
stadiet (potteforsøg). Normaldosering (N) er 0,2 l/ha Topik, 0,4 l/ha Primera, 100 
g/ha Hussar, 250 g/ha Atlantis og 18,75 g/ha Monitor. 
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Figur 5. Effekt over for væselhale af forskellige sprøjtestrategier med Stomp. Be-
handlingerne er udført i fremspiringsfasen (slutningen af august)  , på 1-3-blad-
stadiet (1. halvdel af september)  og i begyndelsen af oktober . Ved splitbehand-
ling er 1. sprøjtning udført i fremspiringsfasen eller på 1-3-bladstadiet, og der er 
fulgt op med 2. sprøjtning 10-14 dage senere.
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Resume
Langstakket væselhale er en ny ukrudtsart, 
som i de senere år er blevet et stigende 
problem i frøgræsmarker. Langstakket 
væselhale er en svag konkurrent men dens 
forekomst i specielt rødsvingel kan være ret 
tabsvoldende, da det er forbundet med et 
stort rensetab at frarense frøene af langs-
takket væselhale. Artens biologi og udvik-
lingsforløb samt morfologiske kendetegn 
beskrives. Mulighederne for kemisk bekæm-
pelse af langstakket væselhale er begræn-
sede, og der er ingen løsninger, som giver 
en 100% bekæmpelse. Dens udbredelse 
bør derfor begrænses ved håndlugning og 
afslåning af mindre områder samt eventuelt 
eftersåning af ’bare pletter’ i afgrøden.

.
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Undersøgelserne angående bekæmpelse af langstak-
ket væselhale er foretaget i projekterne  Forsknings-
program Frøavl II og Frøvækst Øst. Der er således givet 
finansiel støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv, 
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Langstakket væselhale i rødsvingel i midten af juni måned.
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