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Planteværn efterår 2019 

Vinterraps 
 

Vinterraps Middel Dosis/ha Kommentar 

Agersnegle  Ferrex 3-4 kg Lige efter såning hvis mistanke 

om forekomst. 

Opfølgning ved fortsat angreb. 
Sluxx HP 4-5 kg 

Ved stor forekomst af 

enårig rapgræs og 

fuglegræs som ikke kan 

vente på Kerb 

behandling 

Reactor 360 CS/ 

Clomate                 

 

0,15-0,25ltr. 

Senest 2-3 dage efter såning, 

og max. 0,2 ltr./ha på sandjord. 

Ved stor forekomst af 

kamiller, hyrdetaske, 

burresnerre, valmue, 

tvetand og kornblomst 

Belkar 0,25-0,5 ltr. Raps 2-6 blade. 

Vær opmærksom på dosis i 

forhold til rapsens  

udviklingstrin.  

Ved stor forekomst af 

storke- og hejrenæb 

Belkar 

+ Opfølgning 

Belkar 

0,25 ltr. 

 

0,25 ltr. 

Raps 2-3 blade.  

 

2-3 uger senere.  

Spildkorn Agil                                   

+ spr.klæbemiddel 

0,2-0,4 ltr. 

+ 0,2 ltr. 

Spildkorn 2-3 blade. Laveste 

dosis mod byg og højeste mod 

rug 

Spildkorn + græsser Focus Ultra                     

+ Dash 

0,4-0,8 ltr.          

+ 0,5 ltr. 

Bedst mod rajgræsser når disse 

har 1,5 blade 

Rapsjordlopper og 

skulpesnudebiller 

Karate 2,5 WG 150 g Karate max. 3 og Kaiso Sorbie 

max. 1 beh. pr. vækstsæson Kaiso Sorbie 50 EG 75 g 

Vækstregulering Caryx  0,5-0,7 ltr. Raps 3-5 blade.  

Rodhalsråd (phoma) og 

lys bladplet 

Orius 200 EW 0,6-0,8 ltr. Raps 4-5 blade, kan have en vis 

vækstregulerende effekt 
FolicurXpert 0,5-0,75 ltr 

Ferskenbladlus Biscaya OD 240 0,3 ltr. Ved tidlig såning af vinterraps 

øges risiko for angreb af 

ferskenbladlus 

Spildkorn + græsser Kerb 400 SC 1,0-1,25 ltr. Godkendt Nov-Dec.  
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Ukrudtsart 

Reactor/Clomate Belkar Belkar Kerb 

0,25 ltr./ha 0,25 

ltr./ha 

0,5 ltr./ha 1,25 ltr./ha 

Agerstedmoder ** * ** * 

Burresnerre **** **** ***** ** 

Fuglegræs ***** ** *** **** 

Hyrdetaske ***** **** ***** - 

Kamille ** *** **** - 

Kornblomst *** **** ***** - 

Kornvalmue - **** ***** - 

Storkenæb - *** ***** - 

Tvetand **** ***** ***** * 

Ærenpris **** - * *** 

Enårig rapgræs *** - - ***** 

 

* = ringe effekt ***** = god effekt 

 

 

Effekttabel mod ukrudt om efteråret:  


