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Storkenæb (Geranium molle/
pusillum/ dissectum), hejrenæb 
(Erodium cicutarium) og korn-
blomst (Centaurea cyanus) er 3 
ukrudtsarter, som tilsyneladen-
de har fået større udbredelse i 
de senere år. Årsagen hertil kan 
være en ændring i herbicidan-
vendelsen, hvor specielt den 
begrænsede anvendelse af hor-
monmidler må formodes at have 
en betydning. Storkenæb og hej-
renæb har ikke nogen stor udbyt-
temæssig betydning i kornaf-
grøder og raps, men de kan være 
ret generende i åbne afgrøder 
som bederoer.  Kornblomst kan 
derimod selv ved relativ små 
tætheder være ret tabsvoldende, 
hvor den optræder.

Der har været en del usikker-
hed omkring forskellige herbi-
ciders eff ekt overfor storkenæb, 
hejrenæb og kornblomst. På 
grund af arternes hidtil begræn-
sede udbredelse er mængden af 
forsøgsresultater til belysning 
af forskellige herbiciders eff ekt 
overfor disse arter sparsom.

Med henblik på at forbedre vej-
ledningsgrundlaget for valg af 
herbicid er der ved Afdeling for 
Plantebesky� else foretaget en 
screening af forskellige herbi-
ciders eff ekt overfor de pågæl-
dende arter. Undersøgelserne 
er udført som semifi eld forsøg, 
og planterne er behandlet på 4 
bladstadiet. Planterne er høstet 
3-4 uger e� er sprøjtning, hvor 
frisk- og tørvægt er bestemt. 
Der er udført et forsøg med hver 
ukrudtsart.

De anvendte herbicider fremgår 
af tabel 1 side 4. Der er stort set 
anvendt samme herbicider i de 
3 forsøg, og der er hovedsagelig 
tale om herbicider, som anvendes 
i kornafgrøder, hvor det er le� est 
og billigst at bekæmpe arterne. 
Hvert herbicid er udsprøjtet i 3 
doseringer og normaldose-
ringen (1 N) fremgår af tabel 1. 
På storkenæb og kornblomst er 
der desuden anvendt 1/9 N og 
1/3 N, mens der på hejrenæb er 
anvendt 1/4 N og 1/2 N. Man bør 
være opmærksom på, at Monitor

 og Atlantis ikke er godkendte 
(september 2003), og at normal-
doseringen for nogle af midlerne 
ikke svarer til den anbefalede 
markdosering. De� e gælder for 
eksempel for Hussar, hvor der 
ikke var truff et afgørelse om 
den godkendte dosering, da 
forsøgene blev udført.

Det skal bemærkes, at de eff ek-
ter, som er opnået i forsøgene, 
ikke umiddelbart kan omsæ� es 
til forventet markeff ekt. Plan-
terne er o� e le� ere at bekæmpe 
i semifi eld forsøg end i marken, 
hvilket skyldes, at en række for-
hold af betydning for vækst af 
planterne og virkning af herbi-
cidet er optimerede i semifi eld  
forsøgene. 
Resultaterne kan derimod 
anvendes til at rangordne de 
forskellige herbicider i forhold 
til deres eff ekt overfor ukrudts-
arterne. I de tilfælde, hvor der 
fi ndes resultater med de pågæl-
dende arter fra afprøvningen af 
herbicider i markforsøg, er også 
disse eff ekter omtalt.  

Storkenæb - frø Storkenæb - kimbladstadiet Storkenæb - voksen plante Storkenæb - blomst
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Storkenæb 
Kendetegn og biologi
Der er 3 forskellige arter af 
storkenæb, som optræder som 
ukrudt i sædski� emarker: Blød, 
liden og klø� et storkenæb. Alle 
3 arter er enårige og forme-
res udelukkende ved hjælp af 
frø, som spirer enten forår eller 
e� erår. De 3 arter er små planter 
med 15-30 cm lange, nedlig-
gende til opstigende stængler. 
Kimbladene er skævt nyre-
formede med hele bladrande. 
Længden af kimbladene er 5-6 
mm. Også løvbladene er nyre-
formede i omrids med dybe ind-
skæringer i bladrandene og en 
længde på 8-18 mm. Såvel kim- 
som løvblade er stilkede 
og behårede. Blomsten er rød-
violet med 5 kronblade. Navnet 
’storkenæb’ skyldes arternes 
frugter, som ligner storkenæb. 
Det er muligt at skelne mellem 
de 3 arter udfra deres frøform 
og frøvægt.

Udbredelse og betydning
Storkenæb-arterne optræder 
jævnligt i såvel e� erårs- som 
forårssåede afgrøder i hele 
landet. I kornafgrøderne, raps 
og ærter er planterne normalt 
uden udby� emæssig betydning, 
hvorimod de kan være ret gene-
rende i åbne afgrøder. 
I frømarker med rødkløver er 
klø� et storkenæb specielt uøn-
sket, da frøene er vanskelige at 
rense fra. Det samme gør sig 
gældende for blød storkenæb i 
frømarker med hvidkløver. 

Effekt af herbicider
Eff ekten overfor storkenæb af 
forskellige herbicider er vist i 
fi gur 1. En lang række af korn-
herbiciderne har god eff ekt over-
for storkenæb. Det gælder 
Ally, Harmony, Lexus og Hus-
sar, som har givet omkring 90% 
eff ekt selv i 1/9 normaldosering. 
Express, Monitor og Primus 

har ligeledes givet god eff ekt 
dog med større reduktioner i 
nedsa� e doseringer. 
Med Ariane Super, Gratil og 
Basagran 480 a� ager eff ekten 
stærkt i de nedsa� e doserin-
ger, mens Oxitril, Synergy og 
Starane generelt har ha�  lav 
eff ekt selv i normaldosering. 
Titus, som er godkendt i kar-
tofl er har givet en middelgod 
eff ekt. Blandt roeherbiciderne 
er kun Safari repræsenteret, og 
de� e middel har ha�  en ringe 
eff ekt. 
Ved forårsbehandling i vinter-
sæd er der i markforsøg opnå-
et god eff ekt af Ally, Express, 
Primus og Hussar. Samtidig er 
eff ekterne af Starane og Ariane 
Super bedre end forventet udfra 
semifi eldforsøgene. 

Figur 1
Forskellige herbiciders eff ekt overfor 
storkenæb behandlet på 4 bladstadiet. 
Semifi eld forsøg.
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Handelsnavn Aktivstof Indhold af aktivstof 1 N  i forsøg Relevante afgrøder

Ally Metsulfuron 200 g/kg 20 g/ha Korn

Express* Tribenuron 3.75 g/tabl 2 tabl./ha Korn

Harmony* Thifensulfuron 750 g/kg 20 g/haa Korn, vedvarende græs 

Lexus* Flupyrsulfuron 500 g/kg 20 g/ha Vinterhvede

Synergy* Triasulfuron + 
dicamba 

30 + 600 g/kg 100 g/ha Korn

Logran* Triasulfuron 200 g/kg 15 g/ha Korn

Hussar Iodosulfuron 50 g/kg  300 g/haa Vinterhvede, rug, vårbyg

Gratil** Amidosulfuron 750 g/kg 30 g/haa Korn, græsmarker

Monitor* Sulfosulfuron 800 g/kg 18.75 g/ha Ikke godkendt 
(vinterhvede)

Atlantis** Mesosulfuron + 
iodosulfuron

300 + 6 g/kg 0.4 kg/ha Ikke godkendt
(Korn)

Primus Florasulam 50 g/l 0.1 l/ha Korn, visse arter af græs og 
frøgræs

Oxitril Ioxynil + bromoxynil (200+200) g/l 1 l/ha Korn, frøgræs

Ariane Super Clopyralid + 
fl uroxypyr + ioxynil 

(30 + 100 + 120) g/l 1.5 l/ha Korn, frøgræs

Basagran 480 Bentazon 480 g/l 1.5 l/ha Vårsæd, frøgræs, ærter, 
majs

Starane 180 Fluroxypyr 180 g/l 0.8 l/ha Korn, majs, græs

Titus* Rimsulfuron  250 g/kg 30 g/ha Kartofl er 

Safari* Trifl usulfuron 500 g/kg 30 g/ha Bederoer

Fusilade* Fluazifop-p-butyl 250 g/l 0,75 l/ha Roer, raps, ærter, kartofl er, 
rød- og stivbladet svingel

Tabel 1 Anvendte herbicider og doseringer.  
* + 0.1% Lissapol Bio  ** + 0.2% Isoblette  a højere end den godkendte dosering

Hejrenæb - frø Hejrenæb - kimbladstadiet Hejrenæb - voksen plante Hejrenæb - blomst
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Hejrenæb
Kendetegn og biologi 
Hejrenæb er en enårig plante, 
som kun formeres ved hjælp af 
frø. Fremspiring sker både forår 
og e� erår. 
Hejrenæb er en lille plante 
med 10-30 cm lange stængler. 
Kimbladene er 8-11 mm lange 
med ovalt omrids og 2 dybe 
indskæringer. Løvbladene er 
rosetstillede, 10-14 mm lange, 
ægformede i omrids med mange 
dybe indskæringer. Både kim- og 
løvblade er stilkede og spredt 
behårede. Blomsterne har 5 rosa-
viole� e kronblade og sidder i 
4-6 blomstrede skærme. Planten 
kendes på de lange næblignende 
frugter. Frøene er kegleformede 
o� e med en spiralsnoet stak i 
toppen. Der produceres op til 
600 frø pr. plante. 

Udbredelse og betydning
Hejrenæb optræder jævnligt i 
både e� erårs- og forårssåede 
afgrøder i hele landet, dog mest
udbredt på le� e jorde. I kornaf-
grøder og raps har hejrenæb nor-
malt ingen større udby� emæssig 
betydning, men den kan være 
ret generende i åbne afgrøder 
som f.eks. bederoer.

Effekt af forskellige 
herbicider
Eff ekter overfor hejrenæb af en 
række forskellige herbicider ses 
i fi gur 2. Med de fl este sulfonyl-
ureamidler er der opnået meget 
høje eff ekter i både normal- og 
nedsa� e doseringer. Det gælder
Ally, Express, Harmony, Hussar 
og Gratil. Også herbiciderne 
Primus, Ariane Super, Basagran 
480 og Oxitril har ha�  god 

eff ekt, mens eff ekten af Monitor 
og Starane er tilfredsstillende 
i normaldosering men for lav i 
nedsa� e doseringer. 
Logran og Synergy har generelt 
ringe eff ekt overfor hejrenæb og 
ved behandling på senere udvik-
lingstrin blev specielt eff ekten 
af Monitor, Oxitril, Synergy og 
Logran reduceret. 
Det er bemærkelsesværdigt, at 
Fusilade har en rimelig høj eff ekt 
overfor hejrenæb.
Der er kun få resultater af mark-
forsøg med bekæmpelse af hej-
renæb i korn, og ingen af disse 
belyser eff ekten af sulfonylu-
reamidler anvendt alene. I majs 
er der opnået høj eff ekt overfor 
hejrenæb ved anvendelse af såvel 
Laddok som Lido.

Figur 2
Forskellige herbiciders eff ekt over for 
hejrenæb behandlet på 4 bladstadiet. 
Semifi eld forsøg.
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Kornblomst 
(Centaurea cyanus)
Kendetegn og biologi
Kornblomst er en enårig plante, 
som spirer i e� eråret og blom-
strer den følgende sommer. Den 
formeres udelukkende ved hjælp 
af frø. 
Kornblomst har ovale, gla� e 
kimblade med hele bladrande. 
Længden af kimbladene er 10-
15 mm. Løvbladene er lancet-
formede og tæt behårede og ca. 
22-30 mm lange. Bladrandene er 
svagt bølgede med små mørke 
spidser. Både kim- og løvblade 
er stilkede. Stænglen er 50-80 cm 
høj og opret, og planten er let at 
kende på de store blå blomsterkurve. 
Frøene er krukkeformede, og i 
toppen ses en duskagtig samling 
af rødbrune hår. Der produceres 
op til 1500 frø pr. plante.

Udbredelse og betydning
Kornblomst forekommer lokalt i 
e� erårssåede afgrøder i hele lan-
det. Den kan være tabsvoldende 
ved større forekomster.

Effekt af forskellige 
herbicider
Eff ekten overfor kornblomst af 
forskellige herbicider er vist i 
Figur 3. Som det ses har Lexus, 
Ariane Super, og Hussar rigtig 
god eff ekt overfor kornblomst. 
Også Monitor, Starane og 
Atlantis har ha�  god eff ekt i de 
højeste doseringer. Med Oxitril, 
Ally, Express, Synergy, Primus, 
Basagran 480, Titus og Safari er 
der opnået god eff ekt af normal-
doseringen, mellem 80 og 90% 
eff ekt af 1/3 N men noget lavere 
eff ekter af 1/9 N. Harmony og 
Gratil har generelt ha�  for lave 

eff ekter. Ved udskydning af 
sprøjtetidspunktet til 10 bladsta-
diet blev eff ekten reduceret til 
under 90% med de fl este herbici-
der.  Ariane Super var det mest 
eff ektive herbicid ved de sene 
sprøjtninger.
I markforsøgene er der opnået 
god eff ekt i korn ved behand-
ling med Express i blanding med 
enten Oxitril eller Starane.

Kornblomst - frø Kornblomst - kimbladstadiet  Kornblomst - voksen plante Kornblomst - blomst
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Figur 3
Forskellige herbiciders eff ekt over for 
kornblomst behandlet på 4 bladstadiet. 
Semifi eld forsøg. Bemærk: Hussar (N=0,2 
kg/ha) og Gratil (N=20 g/ha).

God eff ekt Ally, Harmony, Lexus, Hussar

Rimelig eff ekt Express, Monitor, Primus, Titus, Gratil, Basagran 480, Ariane Super
Dårlig eff ekt Synergy, Oxitril, Starane, Safari

God eff ekt Ally, Express, Harmony, Hussar, Gratil, Basagran 480, Primus, Oxitril, Ariane Super
Rimelig eff ekt Monitor, Starane, Fusilade
Dårlig eff ekt Logran, Synergy

God eff ekt Lexus, Ariane S., Hussar, Monitor, Starane, Atlantis
Rimelig eff ekt Ally, Express, Gratil, Safari, Primus, Oxitril, Basagran 480
Dårlig eff ekt Harmony, Synergy, Titus

Sammendrag - Kornblomst

Sammendrag - Hejrenæb

Sammendrag - Storkenæb



 Markbrug nr. 284a • 2003

Grøn Viden indeholder informationer 
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en 
husdyr- og en havebrugsserie, der alle hen-
vender sig til konsulenter og interesserede 
jordbrugere.

Abonnement tegnes hos 
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf. 89 99 10 10 / www.agrsci.dk

Prisen for 2003: Markbrugsserien kr. 222,
husdyrbrugsserien kr. 162 og havebrugs-
serien kr. 137.

Adresseændringer meddeles særskilt til 
postvæsenet.

Michael Laustsen (ansv. red.)

Layout og tryk: DigiSource Danmark A/S

ISSN 1397-985X

w
w

w
.d

ig
is

ou
rc

e.
dk

8

Fotos: Bo Melander og 
Henny Rasmussen,
Danmarks JordbrugsForskning


