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2. Bekæmpelse af ukrudt i frøgræsB1

Bekæmpelse i frøavlsåret
Der er øget behov for bekæmpelse af græsukrudt i frøgræsafgrøder. Bekæmpelsen er 
primært baseret på off-label godkendelser. Potteforsøg og logaritmeforsøg kan redu-
cere antallet af afprøvninger i markforsøg men ikke erstatte disse.  
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En af de største udfordringer i 
frøgræsavlen er bekæmpelse af 
græsukrudt. Indholdet af frem-
medfrø i frøanalyserne har igen-
nem en årrække været jævnt sti-
gende, og årsagen er først og 
fremmest et øget indhold af an-
dre græsser. Mulighederne for 
kemisk bekæmpelse er begræn-
sede, da de herbicider, der kan 
bekæmpe ukrudtsgræsserne, 
som regel også påvirker væk-
sten af frøgræsafgrøden. Kun 
ganske få herbicider med græs-
effekt har derfor en alminde-
lig godkendelse i frøgræs. Her-
til kommer en række off-label 
godkendelser, hvor anvendelsen 
ofte er forbundet med en risiko 
for at påvirke afgrøden. I 2009 
blev listen udvidet med Agil til 
bekæmpelse af græsukrudt og 
spildkorn i en række frøgræs-
ser, Reglone til bekæmpelse af 
væselhale i rødsvingel og Hus-
sar OD til bekæmpelse af en-
årig rapgræs i stivbladet svin-
gel. Der søges fortsat efter nye 
muligheder for at udvide antal-
let af off-label godkendelser. I 
Forskningsprogram Frøavl 3 er 

selektiviteten af en række græs-
midler undersøgt i potteforsøg, 
logaritmeforsøg og traditionel-
le markforsøg. Muligheder og 
begrænsninger for vurdering af 
selektivitet ved de forskellige 
forsøgsmetoder beskrives med 
udgangspunkt i udvalgte resul-
tater fra disse forsøg.

Potteforsøg
Igennem en årrække er der ud-
ført et stort antal potteforsøg 
med henblik på at belyse selek-
tiviteten af herbicider overfor 
frøgræsserne. Behandlingerne 
er primært udført på tidlige ud-
viklingstrin (3-6 bladstadiet), og 
planterne er høstet 3 til 4 uger 
efter behandling. Resultaterne 
beskriver således korttidseffek-
ten af behandlingen, mens der i 
marken vil være et langt tidsin-
terval fra sprøjtning til frøhøst. 
I denne periode har planterne 
mulighed for at kompensere for 
eventuelle skader. I Forsknings-
program Frøavl 3 er der opbyg-
get en database med alle resul-
tater af potteforsøg med frøgræs 
udført i perioden 1995-2009, 

hvilket gør det muligt at analy-
sere resultater af forsøg udført 
over en årrække.

Logaritmeforsøg
I 2007 og 2008 er der udført 
markforsøg med logaritme-
sprøjtning i engrapgræs, hunde-
græs, rødsvingel, strandsvingel 
og alm. rajgræs. Sprøjtningerne 
er udført i efteråret efter høst af 
dæksæd eller i foråret i 1. frø-
avlsår. Der er anvendt et stort 
doseringsspænd af herbiciderne. 
Efter sprøjtning er der løbende 
foretaget visuelle bedømmelser 
af skade på afgrøden suppleret 
med  refl ektansmålinger. Ud fra 
disse registreringer er accepta-
ble doseringer beregnet.

Traditionelle markforsøg
I 2009 er der udført traditionel-
le parcelforsøg med høst af frø i 
samme afgrøder som logaritme-
forsøgene men med et begræn-
set antal midler. Herbiciderne er 
udsprøjtet i 2 doseringer og med 
4 gentagelser pr. behandling. 
Der er løbende foretaget visu-
elle bedømmelser af skade, og 
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frøudbyttet er målt.

Resultater
I det følgende fokuseres på se-
lektiviteten af Atlantis WG (6 
g/kg iodosulfuron + 30 g/kg 
mesosulfuron) og Agil 100 EC 
(100 g/L propaquizafop), som er 
afprøvet i fl ere arter af frøgræs i 
alle 3 forsøgstyper. 

Atlantis WG er et sulfonylu-
reamiddel, som hovedsageligt 
optages gennem bladene. Det 
er godkendt til bekæmpelse af 
tokimbladet ukrudt og græs-
ukrudt både efterår og forår i 
vinterhvede, vinterrug og triti-
cale i doseringer fra 150-300 g/
ha. En analyse af databasens re-
sultater af potteforsøg viser, at 
10 g/ha Atlantis WG har givet 
mere end 80% effekt på strand-
svingel, alm. rajgræs og engrap-
græs, mens effekten på rødsvin-
gel og hundegræs har ligget på 
20 til 40%. Rødsvingel og hun-
degræs var også væsentlig mere 
tolerante over for Atlantis end 
de øvrige græsser i logaritme-
forsøgene, som samtidig viste, 
at afgrøderne generelt tåler høj-
ere doseringer under markfor-
hold end i potteforsøgene. I for-
søg med udbyttemåling var der 
et tab på ca. 10% i hundegræs og 
22% i rødsvingel efter behand-
ling med 200 g/ha Atlantis WG 
i efteråret. Samme dosering gav 
mere end 50% udbyttetab i eng-
rapgræs og alm. rajgræs og tæt 
på 100% tab i strandsvingel. At-
lantis udsprøjtet i foråret med-
førte betydeligt større udbytte-
tab end behandling i efteråret.  

Agil 100 EC er en ACCase 
hæmmer, som kun optages gen-
nem bladene. Agil er godkendt 
til bekæmpelse af græsukrudt og 
spildkorn i kartofl er, raps, ærter 
og roer med en normaldosering 

til spildkorn og enårigt græs-
ukrudt på 0,25-0,75 l/ha. Resul-
taterne af potteforsøgene viser, 
at Agil ikke skader rødsvingel. 
Alm. rajgræs er tolerant over 
for lave doser, mens der er mere 
end 50% effekt på strandsvingel 
og hundegræs og mere end 80% 
effekt på engrapgræs af 0,1 l/ha 
Agil. Logaritmeforsøgene vi-
ste, at der med Agil var rimelig 
god overensstemmelse mellem 
de doseringer, som var accepta-
ble i potteforsøg og under mark-
forhold. I markforsøget var der 
ingen signifi kant udbyttereduk-
tion efter behandling med 0,2 
l/ha Agil i rødsvingel, strand-
svingel, engrapgræs og alm. raj-
græs, mens samme dosering gav 
100% skade i hundegræs. Agil 
har igennem fl ere år været af-
prøvet i selektivitetsforsøg hos 
Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, i Landsforsøgene og 
i forsøg hos DLF. På baggrund 
af det samlede forsøgsmateri-
ale fi k Agil i 2009 en off-label 
godkendelse til bekæmpelse af 
spildkorn og græsukrudt i en-
grapgræs, rødsvingel, stivbladet 
svingel, strandsvingel og alm. 
rajgræs efter høst af dæksæd. 
Der må anvendes en dosering på 

0,12 l/ha.  

Konklusion
Det er i store træk muligt, at 
rangordne frøgræssernes føl-
somhed i marken over for At-
lantis og Agil ud fra resultater af 
potteforsøgene. Følsomheden i 
potteforsøgene er ofte større end 
i marken, men forskellen vari-
erer mellem herbicider, og det 
er ikke muligt at forudsige stør-
relsen af udbyttetab i marken 
ud fra biomassereduktion i pot-
teforsøgene. Logaritmeforsøge-
ne er velegnede til at indkredse 
relevante doseringsintervaller. 
Potte- og logaritmeforsøg kan 
ikke erstatte markforsøg med 
høst af frøudbytte, men de kan 
reducere antallet af relevante 
herbicider, der afprøves i selek-
tivitetsforsøg i marken. 

Forsøgene er fi nansieret af 
Direktoratet for FødevareEr-
hverv, frøbranchen og Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet 
under Forskningsprogram Frø-
avl 3.  ■   
  


