
 

 
Avlerservice brev nr. 3, 2021 fra DSV Frø Danmark A/S 
       

Holstebro, den 6. april 2021 

♦ Konklusioner 

  

 Vækstregulering bør altid udføres i frøgræsserne. Afgrøden må på behandlingstidspunktet 

ikke være stresset, men skal være i god vækst og velforsynet med vand. Det er 

altafgørende for effekten, at vejret efter behandlingen er optimalt.   

 

 Sygdomme og skadedyr: svampebekæmpelse er normalt rentabel i alm. rajgræs, 

strandsvingel, hundegræs og rajsvingel. Bekæmpelse af skadedyr skal udføres i hvid- og 

rødkløver og i engrapgræs i ”engrapgræs-tætte” områder. 

 

 Bekæmpelse af grove græsser i rødsvingel og bakkesvingel bør afvente, til kvikken har 

udviklet 3-4 blade.  

 

 Slåning af rabatter, ”bestøverportalen” og returnering af basisfrø. 
 
 

 

♦ Strategi for vækstregulering og svampebekæmpelse i frøgræs 
Der må højest anvendes én fuld dosering af et middel, som indeholder ”Trinexapac”, populært sagt 

”Moddus/Trimaxx M/Medax Max” produkterne. Trimaxx M / Moddus Start bør være de foretrukne valg 

ved første behandling. Moddus Start/Moddevo virker lige så godt som Trimaxx M, men er lidt dyrere.  

Formuleringen af Trimaxx M gør, at det virker hurtigere og bedre end Moddus M/Cuadro NT/Sonis. 

”Trinexapac” produkterne bør ikke udbringes alene, men altid sammen med et svampemiddel eller 

minimum spredeklæbemiddel. Udbring ”Trinexapac” produkterne om morgenen på en lun, solrig dag, 

det øger virkningen. Undgå udbringning med udsigt til nattefrost i de først 3-4 døgn efter behandling. 

Ved brug af Medax Top er det vigtigt, at ammoniumsulfat tilsættes først, så kalken bindes 

inden tilsætning af Medax Top.   

 

Rødsvingel: 
Man bør man planlægge en 3 delt strategi for at undgå lejesæd: 

Tidspunkt Problem Løsning/ha Kommentarer 

Medio/ultimo 
april 

Lejesæd 
og 
svampe 

0,3 l Trimaxx + 0,3 Medax 
Top + 0,5 l Amm. sulfat +  
0,4 l Viverda+ 0,5 Ultimate S 

Når 1. knæ kan mærkes på de fleste skud  
(st. 31). Viverda hvis bladplet, tilsæt amm. 
sulfat først, morgen sprøjtning uden udsigt til 
nattefrost 

Primo maj Lejesæd 0,6 – 0,8 l Medax Top + 0,5 l 
Amm. sulfat 

10 -12 dage efter 1. beh., mest i Camilla, 
Dipper, Joanna, Rafael, Relevant og Ryder, 
tilsæt amm. Sulfat først, morgen sprøjtning   

Medio/ultimo 
maj 

Lejesæd 
og grove 
græsser 

0,5 l Trimaxx + 1,2 – 1,5 l 
Focus Ultra + 0,5 l  DASH  

Når de fleste stængler er i beg. skridning 
 (st. 49) 

 
Første behandling udføres i strækningsfasen ofte ultimo april. I sorter med korte og ingen udløbere, 

hvor der kan findes bladplet, tilsættes 0,5 l Viverda + 0,5 l Ultimate S pr. ha.   



Anden behandling udføres 10 – 12 dage efter første behandling og højeste dosis i sorterne Camilla, 

Dipper, Joanna, Rafael, Relevant og Ryder. 

Tredje og sidste behandling udføres ved begyndende skridning sammen med bekæmpelsen af grove 

græsser.  

 
Alm. rajgræs 
I alm. rajgræs anbefaler vi i år en 2 eller 3 delt strategi. 1. behandling udføres i begyndende strækning 

ofte primo maj. I fodersorterne følges op med Medax Top 10 - 12 dage efter 1. behandling. Der sluttes 

af med en behandling omkring skridning. 

 

 Plænesorter af alm. rajgræs: 

Tidspunkt Problem Løsning/ha Kommentarer 

Primo maj Lejesæd, rust, 
meldug og bladplet 

0,2  l Trimaxx M + 0,2 l Medax 
Top + 0,5 l Amm. sulfat + 0,15 l 
Orius Max + 0,15 l Comet Pro 

Når 1. knæ kan mærkes på  
de fleste skud (st. 31). Tilsæt amm. 
sulfat først, morgensprøjtning 

Ultimo maj Lejesæd, rust, 
meldug og bladplet 

0,4 l Trimaxx M + 0,4 – 0,6 l 
Medax Top + 0,5 l Amm. sulfat 
+ 0,25 l Bell  0,15 l Comet P  

Når de første stængler er i beg. 
skridning (st. 49) Tilsæt amm.  
sulfat først, morgensprøjtning 

 

Diploide fodersorter af alm. rajgræs: 

Primo maj Lejesæd, rust, 
meldug og bladplet 

0,2  l Trimaxx M + 0,2 l Medax 
Top + 0,5 l Amm. Sulfat + 0,15 l 
Orius + 0,15 l Comet P  

Når 1. knæ kan mærkes på de 
fleste skud (st. 31). Tilsæt amm. 
sulfat først, morgensprøjtning 

Medio maj Lejesæd 0,2 l Trimaxx M + 0,5 – 0,7 l 
Medax Top + 0,5 l Amm. sulfat  

Ca. 10 -12 dage efter første 
Behandling. Tilsæt amm. 
sulfat først, morgensprøjtning 

Ultimo maj Lejesæd, rust, 
meldug og bladplet 

0,4 l Trimaxx M + 0,25 l Bell + 
0,15 l Comet Pro 

Når de fleste stængler er i beg. 
skridning (st. 49). Morgensprøjtning 

 

Tetraploide fodersorter af alm. rajgræs: 

Primo maj Lejesæd, rust, 
meldug og bladplet 

0,3  l Trimaxx M + 0,3 Medax 
Top + 0,5 Amm. sulfat + 0,15 l 
Orius + 0,15 l Comet Pro 

Når 1. knæ kan mærkes på de 
fleste skud (st. 31). Tilsæt amm. 
sulfat først, morgensprøjtning 

Medio maj Lejesæd 0,6 – 0,8 l Medax Top + 0,5 l 
Amm. sulfat 

Ca. 8 -12 dage efter første  
Behandling. Tilsæt amm.sulfat først, 
morgensprøjtning  

Ultimo maj Lejesæd, rust, 
meldug og bladplet 

0,5 l Trimaxx M + 0,25 l Bell + 
0,15 l Comet Pro 

Når de fleste stængler er i beg. 
skridning (st. 49). Morgensprøjtning 

 

Hundegræs: 

Ultimo april Lejesæd 0,3 l Trimaxx M + 0,5 l Trece 
750  

Når 1. knæ kan mærkes på de  
fleste skud (st. 31). CCC kan  
erstattes med 0,3 l Medax Top + 
0,5 l amm.sulfat. Morgensprøjtn. 

Medio maj Lejesæd og 
svampe 

0,5 l Trimaxx M + 0,5 l Bell + 
0,15 l Comet Pro 

12 -15 dage efter 1. behandling 

 

 
 



Strandsvingel: 

Primo maj Lejesæd 0,3 l Trimaxx M + (0,3 l Medax 
Top i Lipalma, Rostuque  
og Swaj)  

Når 1. knæ kan mærkes på 
de fleste skud (st. 31). 
Tilsæt kun Medax Top i fodertyperne 

 Lejesæd i Lipalma, 
Rostuque og Swaj  

0,5 – 0,7 l Medax Top + 0,5 l 
amm. sulfat 

10 -12 dage efter første  
behandling. Kun i kraftige typer  

Medio maj Lejesæd og 
svampe 

0,5 l Trimaxx M + 0,35 l Bell + 
0,15 l Comet Pro 

12 -15 dage efter 1. eller 2. behand-  
ling i st. 49, morgensprøjtning 

 

Bakkesvingel: 

Primo april Lejesæd 0,3 l Trimaxx M + SPK Når der er god vækst og ingen 
nattefrost, morgensprøjtning 

Medio april Lejesæd og grove 
græsser 

0,3 - 0,4 l Trimaxx M+ 1,2 – 1,5 
l Focus Ultra + 0,5 l DASH  

Når de fleste stængler er i beg.  
skridning (st. 49). Morgensprøjt. 

 

Rajsvingel: 

Primo maj Lejesæd 0,3 l Trimaxx M + 0,15 l Orius 
Max + 0,15 l Comet Pro 

Når 1. knæ kan mærkes på 
de fleste skud (st. 31) 

Medio maj Lejesæd og 
svampe 

0,5 l Trimaxx M + 0,35 l Bell Når de fleste stængler er i beg.  
skridning (st. 49). Morgensprøjt. 

 
Engrapgræs: Fodertyperne som Lato, Liblue og Limagie bør vækstreguleres i sidste halvdel af maj 

med 0,4 -0,6 l Trimaxx M/Moddus M pr. ha. Moddus M er off-label godkendt. 

 
Det er vigtigt at vurdere behovet og evt. variere dosis i marken. Hvis der er tørkestress i 

afgrøden, kan doseringen i 2. og 3. behandling nedsættes. På den måde kan 

vækstreguleringen optimeres i forhold til de aktuelle vækstvilkår. 

 
Medax Max indeholder kun lidt Trinexapac og er ikke så attraktiv med de nye begrænsninger. Men 

kan dog bruges som en enkelt behandling i alm. rajgræs med 1,0 kg/ha i stadie 33 i en periode med 

god vækst. 

 
Vækstreguleret halm fra rødsvingel, rajgræs, strandsvingel og hundegræs må kun opfodres 

efter behandling med Moddus Start og Moddus M, hvis behandlingen er foretaget senest i 

stadie 33.  

 

♦ Svampesygdomme i frøgræs 
Alle frøgræsserne kan angribes af meldug og rust. Disse svampe ses mest under tørre og varme 

forhold, mens Mastigosporium-bladplet i hundegræs og bladplet i rajgræs optræder mest under 

fugtige forhold. Bell, Comet Pro og Viverda har de seneste år vist god effekt i frøgræs. Se 

anbefalinger sammen med vækstreguleringen ovenfor. Har man ikke fået købt Bell og Viverda sidste 

år, kan de erstattes af 0,4 - 0,5 l Balaya fra st. 33 - 40 eller med 0,3 - 0,4 l Folicur Xpert før eller efter 

st. 33- 40, dog med lavere effekt. Halmen må ikke opfodres efter brug af nævnte svampemidler. Der 

er søgt mindre anvendelse på Entargo og Pictor Active i frøgræs. Vi følger op, når der er nyt i sagen. 

 
Alm. rajgræs: Meldug, kronrust og bladplet bør bekæmpes ved over 10 % angrebne planter. Marker 

udlagt i renbestand og plænetyper, er mest modtagelige for rust.  

Sortrust er den mest tabsvoldende svampesygdom i alm. rajgræs. Bekæmpelse bør foretages 

forebyggende medio/ultimo juni eller straks, der er konstateret angreb med 0,5 l Bell pr. ha 



 
Rødsvingel: Bladplet ses ofte i ældre marker i sorter med korte og ingen udløbere. Bekæmpelse kan 

ske med 0,5 l Bell eller Viverda + 0,5 l Ultimale S pr. ha, når angreb ses eller sammen med første 

vækstregulering.   

 
Hundegræs: Især i ældre marker og under fugtige vejrforhold er Mastigosporium-bladplet et problem. 

En bekæmpelse bør ske ved begyndende angreb i st. 31-55 med 0,5 l Bell + 0,15 l Comet Pro og kan 

udføres sammen med vækstreguleringen. 

 
Plænetyper af engrapgræs er de mest modtagelige for angreb af meldug og især rust. Bekæmpelse 

kan være rentabel ved få pustler pr. plante. Bekæmpelse kan foretages med 0,2 – 0,3 l Orius Max 

200 EW pr. ha 

 
I strandsvingel kan der forekomme rust, bladplet og især meldug og bekæmpelse er rentabel ved 

over 10 % angrebne planter. Bekæmpelse kan foretages med 0,35 l Bell + 0,15 Comet Pro pr. ha og 

kan udføres sammen med vækstreguleringen. 

 
Rajsvingel bør behandles med 0,4 l Folicur Xpert pr. ha medio maj mod meldug og rust.  
 

♦ Skadedyr i frøgræs og kløver 
Engrapgræs: I engrapgræstætte områder bør der påregnes bekæmpelse af engrapgræs- 

galmyggen. Bekæmpelse kan ske med 0,25 l Karate 2,5 WG eller Lamdex pr. ha medio maj. Vi 

sender varsling for bekæmpelsestidspunktet via SMS. Man kan følge flyvningen på: 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/b/b/a/plantebeskyttelse_engrapgrasmyg_risikovurdering  

 
Hvidkløver: Kløversnudebiller, kløvergnavere og kløverhovedgnavere kan forårsage meget store 

udbyttetab, især i områder med intensiv hvidkløver produktion. Derfor anbefaler vi tre til fire 

behandlinger.  

Ultimo april når billerne flyver fra overvintrings-stederne til marken udføres en til to randbehandlinger 

med 0,3 l Karate 2,5 WG pr. ha. Lige før begyndende blomstring behandles med 0,25 l Mospilan SG 

pr. ha. Der følges op efter ca. 12 dage med 0,3 l Lamdex eller 0,225 l Fastac 50 pr. ha. Hvis der 

stadig er skadedyr i marken efter 10 – 12 dage, kan der behandles igen med 0,25 l Mospilan SG eller 

0,3 l Lamdex pr. ha.  

Karate 2,5 WG, Lamdex og Fastac 50 er off-label godkendt og farlig for bier. Mospilan SG er off-label 

godkendt. 

Hvidkløver kan afpudses fra medio maj for at give lys til evt. engrapgræs-udlæg og som 

ukrudtsbekæmpelse. I tørre forår anbefales afpudsning ikke, da afgrøden bliver for kort til høst.  

 
Øvrige græsser: I nogle frøgræsforsøg er der opnået merudbytter for at bekæmpe skadedyr uden, vi 

med sikkerhed ved, hvilke skadedyr der bekæmpes. I sidste svampesprøjtning i alm. rajgræs, 

strandsvingel og hundegræs kan man overveje at tilsætte 0,15 l Karate 2,5 WG eller Lamdex pr. ha, 

hvis der forekommer trips, bladlus eller galmyg. Begge er off-label godkendt. 

 

♦ Bekæmpelse af grove græsser i rødsvingel og bakkesvingel 
Bekæmpelse af kvik og andre grove græsser bør ske, når kvikken har udviklet 3-4 blade, ofte omkring 

skridning medio maj. Der anvendes: 1,2 - 1,5 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha.  

Hvis der forekommer store hejre planter, har vi i rødsvingel god erfaring med en blanding af 0,4 l Agil 

100 EC + 0,7 - 0,8 l Focus Ultra + 0,5 l DASH pr. ha. Største dosering anvendes ved stor kvik 

forekomst eller meget rajgræs, alm. rapgræs, gold– og blødhejre. Der må i rødsvingel højest 

anvendes 0,8 l Agil 100 EC pr. år. Agil 100 EC må ikke anvendes om foråret i bakkesvingel. Focus 

Ultra må kun anvendes en gang pr. vækstår. Halmen fra behandlede arealer må ikke opfodres. 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/b/b/a/plantebeskyttelse_engrapgrasmyg_risikovurdering


Focus Ultra og Dash kan i blanding med nogle vækstreguleringsmidler under stressede forhold skade 

afgrøden, og blanding anbefales ikke af firmaet. Vi har dog gode erfaringer, hvor der kun blandes 

med ”Trimaxx M/Moddus midlerne”. 

 

♦ Vækstregulering af dæksæden med udlæg 
Det er vigtigt efter behov at sørge for god vækstregulering af dæksæden for at forhindre, at lejesæd 

ødelægger udlægget. Byg med udlæg kunne vækstreguleres således: 

Ved begyndende strækning med 0,2 l Moddus pr. ha og ved begyndende skridning med 0,2 l Cerone 

pr. ha. Husk at sikre, at dæksæden må vækstreguleres i forhold til en eventuel kontrakt. 

 
Flere af nævnte løsninger i dette brev er udarbejdet på baggrund af forsøg udført i forbindelse med 

projekter på AU Flakkebjerg og hos SEGES.   

 

♦ Slåning af rabatter mod frømarker og udlægsmarker 
Husk at meddele kommunen/vejdirektoratet om behovet for slåning af rabatter til både 

udlægsmarker og frømarker inden 1. maj, så de har muligheden for at planlægge ruten i maj.  

 
♦ Bestøverportal for frøavlere og biavlere 

Bestøverportalen er oprettet af Danmarks Biavlerforening, som skulle gøre det 

nemmere for frø- og biavlere at finde sammen. Se mere på www.bestoverportalen.dk, hvor du kan 

oprette dig som bruger og finde samarbejdspartnere. 

 
♦ Husk at sende overskydende basisfrø retur i ubrudte sække inden 20. 
maj til Energivej 3, 7500 Holstebro, hvis varen skal krediteres.  
Det kan gøres ved at indlevere frøet på den lokale fragtcentral, som laver dokumenterne.  

 
Med venlig hilsen 
  
Konsulentgruppen 
 

DSV FRØ Danmark A/S 
Energivej 3, 7500 Holstebro,  
Tel. 97 42 05 33 
Mail: info@dsv-froe.dk 
www.dsv-froe.dk 
Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/dsvfroe 
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