
Agriconsult IVS , Munkholmvej 49, 9760 Vrå  98824787, 40955120, 

mail@agriconsult.dk 

 

 

 

Vrå den 13. august 2015 

Stubbehandlingens indvirkning på græsukrudt 
Stubharvning fremmer problemer med nogle græsukrudtsarter, mens andre arter hæmmes. 

 I sædskifter med stor andel af vintersæd bør der laves en samlet strategi for 
græsukrudtsbekæmpelse. 

 I pløjefri dyrkning skal alle muligheder for opformering af græsukrudt undgås.  
 

Stigende problemer med græsukrudt er en kendsgerning. Sædskiftet eller mangel på samme er en del af 
problemet. 
Når ukrudtsgræsserne har alt for let spil og opformeres skyldes det for en stor del at de tilbydes for 

gunstige forhold. Dyrkes der afgrøder hvor såtidspunktet falder sammen med ukrudtsgræsset vigtigste 

fremspiringsperiode vil det etablere sig. Dyrkes afgrøden også i så lang en periode at græsserne kan 

producerer frø, er grundlaget for en opformering til stede, og dyrkes der så det følgende år endnu en 

afgrøde som giver mulighed for opformering kan det for alvor gå galt. Derfor bør der sættes kraftig fokus på 

at få græsserne bekæmpet mens problemet er overskueligt 

Ikke alle ukrudtsgræsser er ens. 
Det er meget vigtigt at kende arten på de ukrudtsgræsser der udgør hovedproblemet i markerne.  
Både jordbehandling og ukrudtsmidler virker meget forskellige på de enkelte arter. 
I nedenstående tabel er der opstillet de tiltag som kan være aktuelle mod de enkelte arter. 

Græsart Stub-
behandling 

Pløjning Kemi efterår Kemi forår Bedste Kemi 

Efterår Forår 

Gold Hejre *** **** 0 +++ - Broadway, 
Monitor 

Blød Hejre --- **** 0 +++ - Broadway, 
Monitor 

Enårig rapgræs - * ++++ +++ Boxer, 
(Atlantis) 

Cossack, 
Broadway, 
Othello 

Alm. Rapgræs - * ++ ++++ Atlantis, 
Othello, Topic 

Cossack, 
Atlantis, 
Primera 

Vindaks --- * ++++ ++++ Boxer + flere Alle 

Rajgræs - * ++++ ++++ Atlantis, 
Othello, Boxer 

Cossack, 
Atlantis, 
Hussar 

Agerrævehale --- ** +++ +++ Atlantis, 
Othello, 
Lexus, Topic 

Cossack, 
Broadway, 
Primera 

Væselhale --- **** ++ + Atlantis Atlantis, 
Cossack 

* Hindre lidt opformering, ** Hindre noget opformering, *** Hindre rimeligt opformering,  
**** Hindre meget opformering. 
- Begunstiger opformering, --- Begunstiger meget opformering 
+ Svag bekæmpelse, ++ Let bekæmpelse, +++ Rimelig bekæmpelse, ++++ Meget god bekæmpelse 
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Billeder af 4 græsarter 

 

           Vindaks      Væselhale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ager Rævehale   Gold Hejre 

 

 
 
 

 


