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Middelnavn, registreringsnr ., pakningsstørrelse og firma
Reglone, reg.nr. 1-178, 5 og 10 l, Syngenta Crop Protection A/S 
Quad-Glob 200 SL, reg.nr. 613-4, 20 l , Globachem NV 
Agros Diquat 200, reg.nr. 650-106, 5 l, Agros 

DiQUAt

N

Miljøfarlig

Tx

Giftig

Reglone

Aktivstof g/kg-l
Diquat-dibromid   374 g/l

Virkningsklasse
HRAC D

Fareklasse  Bimærke

Risikosætninger
Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt 
med huden. Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere 
tids påvirkning og ved indtagelse. Meget giftig for 
organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Godkendt til samt behandlingsfrist
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvis-
ning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen. 
Ukrudtsbekæmpelse:  Må i kartofler ikke anvendes 
senere end vækststadie 14. Må i frugttræer og frugt-
buske ikke anvendes senere end vækststadie 80. Må 
i jordbær ikke anvendes senere end vækststadie 93. 
Må i sukkerroe, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, 
kålroe, majroe, radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, 
fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål, savoykål, rosenkål, 
kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian, friske 
ærter og bønner med og uden bælg, sukkermajs, knold-
selleri, blegselleri, salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, 
hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke anvendes 

senere end vækststadie 07. Må i valmuer, rødkløver og 
kommen ikke behandles senere end 75 dage før høst. 
Nedvisning: Ved nedvisning af kartofler må der ikke be-
handles senere end 7 dage før høst og kartoffeltoppen 
må ikke anvendes til foder. Ved nedvisning af ærter til 
modenhed, raps og rybs må der ikke behandles senere 
end 7 dage før høst. Må i frøafgrøderne rødkløver, 
hvidkløver, sneglebælg, kinakål, hvidkål, rødkål, pak choi, 
karse, rucola og skorzoner ikke anvendes senere end 
vækststadie 89. Behandlede frøafgrøder, halm og frø 
deraf må ikke benyttes til fødevarer og foder.
Må kun anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i hun-
degræs til frøavl. Halm og andre afgrøderester må ikke 
opfodres.

Off-label godkendelse / Mindre anvendelse
Se brugsanvisning.

Forbehold
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet.

Virkemåde
Diquat er et kontaktmiddel, som optages gennem bla-
dene, hvor det under lyspåvirkning danner en iltforbin-
delse, brintoverilte, som ødelægger cellerne. Forårsager 
hurtig nedvisning.

Optimale virkningsforhold

Minimum Optimum Maksimum

Temperatur Temp. 

uafhængig
Timer tørvejr 0,15  

(10 min.)
Lysintensitet Høj

Brugsanvisning
Reglone

Afgrøde Skadegører Dosis l/ha  Tidspunkt og bemærkninger

Nedvisning af kartofler  Nedvisning  1,5-2,5 Afgrødens vækststadie 43-49
Der nedvisnes når knoldene har opnået den ønskede stør-
relse eller ved konstateret skimmelangreb. Læggekartofler 
nedvisnes, når knoldene har den ønskede størrelse eller 
ved risiko for virusoverførsel med bladlus. Efter ca. 14 dage 
er knoldene klar til optagning. (Sprede-klæbemiddel er 
unødvendigt). Kartofler med kraftig grøn top: 2 x 2,5 l/ha. 
Kartofler ved begyndende afmodning: 1 x 2,5 eller split 1,5 + 
1,0. Max 2 behandlinger med 5-8 dages interval.  
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DiQUAt (fortsat)

Brugsanvisning (fortsat)
Reglone

Afgrøde Skadegører Dosis l/ha  Tidspunkt og bemærkninger

Nedvisning af følgende 
afgrøder til frøavl:
chrysanthemum, 
convolvulus, 
cynoglossum, godetia, gyp-
sophila, hvidkløver, hvidkål, 
iberis, karse, kinakål, 
nemesia, nigella, pak choi, 
papaver, purløg, radiser, 
rucola, rødkløver, rødkål, 
skorzoner, 
sneglebælg og spinat  

Nedvisning  2,0-2,5 + 
0,15 Sprede-
klæbemiddel 

Afgrødens vækststadie 85-89
Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand. Max 1 
behandling.  

Nedvisning af ærter til 
modenhed  

Nedvisning  2,5 Afgrødens vækststadie 86-89
Behandles 7-10 dage før høst (<30% vand) Vækststadie 
87-89. Ukrudt i marken vil også blive bekæmpet (dog ikke 
flerårigt ukrudt) og nedvisningen vil sørge for en ensartet 
modning af marken. Kan også anvendes i ærter til fremavl. 
(Sprede-klæbemiddel er unødvendigt).  

Nedvisning af raps, 
nedvisning af ryps  

Nedvisning  2,5 + 
0,15 Sprede-
klæbemiddel 

Afgrødens vækststadie 86-89. Rapsen nedvisnes typisk et 
par dage efter optimalt skårlægningstidspunkt. Der kan 
tærskes direkte ca. 7-14 dage efter udsprøjtning. Undlad at 
nedvisne en umoden afgrøde eller en afgrøde, der har pas-
seret de anbefalede vækststadie for sprøjtning (Vækststadie 
86-87). Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand. 
Max 1 behandling.  

Olieræddike til frøavl
Lucerne til frøavl
(Off-label)

Nedvisning 2,0-2,5 + 
0,15 sprede-
klæbemiddel

Afgrødens vækststadie 85-89
Der tilsættes 0,1 l sprede-klæbemiddel pr 100 l vand. 
Max 1 behandling.

Purløg til frøproduktion 
(Mindre anvendelse)

Tokimbladet ukrudt 2,0 + sprede- 
klæbemiddel

December-februar når afgrøden er ude af vækst.

Rødsvingel til frøavl
(Off-label)

Væselhale 0,5 + 
sprede/klæbe-
middel

December-januar. I flerårsmarker i områder af mark med udbyt-
tereducerede forekomst af væselhale. Må kun anvendes i 2. og 
flerårsmarker.

Hundegræs til frøavl
(Off-label)

Græsukrudt 1,0 + 
sprede/klæbe-
middel

December/januar

Engrapgræs til frøavl, 
hvene til frøavl, 
hvidkløver med udlæg af 
engrapgræs, 
hvidkløver til frøavl, kom-
men til frø, 
rødkløver til frøavl  

Ukrudt  1,0-2,0  Sprøjtning udføres i december - februar, når væksten i afgrø-
den er helt ophørt efter en periode med frost. 
Væksten må ikke være begyndt, hvis sprøjtningen udføres 
sent (februar). Tørre planter og klart vejr giver det bedste 
resultat. I svage engrapgræsmarker bør sprede-klæbemiddel 
udelades. Max 1 behandling.  

Valmue  Ukrudt  1,0-2,0  Afgrødens vækststadie 12-16
Valmuer tåler Reglone efter fremspiring. Sprøjtning kan 
tidligst ske, når valmuerne har blivende blade. Det vil oftest 
være nødvendigt at gentage sprøjtningen, når valmuerne 
har 4 - 6 blade. Tilsæt ikke sprede-klæbemiddel. Max 2 
behandlinger med 5-8 dages interval.  

Kartofler  Frøukrudt  1,0-2,5 + 
0,15 Sprede-
klæbemiddel 

Før kartoflernes fremspiring
Ukrudt bekæmpes på ukrudtets kimbladsstadie eller senest 
når 10% af kartoflerne er fremspiret (Vækststadie 00-14). 
Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.  

Frugtbuske, frugttræer  
(æbler, pærer, blommer, 
kirsebær, brombær, 
hindbær, solbær og ribs)

Frøukrudt  2,0-2,5 + 
0,15 Sprede-
klæbemiddel 

Før blomstring
Afskærmet sprøjtning før blomstring (Vækststadie 10-80). 
Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.  
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Afgrøde Skadegører Dosis l/ha  Tidspunkt og bemærkninger

Jordbær  Frøukrudt  2,0-2,5 + 
0,15 Sprede-
klæbemiddel 

Efter høst.
Afskærmet sprøjtning efter høst (Vækststadie 91-93). 
Ønskes en bekæmpelse af udløbere bør der ikke anvendes 
mindre end 2,5 l/ha. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr.  
100 l vand.  

Asparges, blegselleri, blom-
kål, broccoli, 
bønner med bælg, 
bønner uden bælg, dild, 
fennikel, forårsløg, 
grønkål, gulerødder, 
hovedkål, kinakål, 
knoldselleri, kørvel, 
kålroer, majroe, pastinak, 
persille, porrer, purløg, 
radiser, rodpersille, 
rosenkål, rødbeder,salat, 
savoykål, spinat, 
sukkermajs, sukkerroer, 
såløg, timian, 
ærter med bælg, 
ærter uden bælg  

Frøukrudt  1,0-2,0 + 
0,15 Sprede-
klæbemiddel 

Før afgrødens fremspiring. Såbedet gøres klart så tidligt som 
muligt, for at sikre en hurtig fremspiring af ukrudtet. Når 
ukrudtet er fremspiret sås afgrøden. Bemærk: Det er vigtigt, 
at sprøjte før afgrødens fremspiring (Vækststadie 00-07), da 
denne ellers vil blive ødelagt. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemid-
del pr. 100 l vand.  

Hvidløg, jordskok, 
peberrod, rabarber, 
skalotteløg, sætteløg  

Frøukrudt  1,0-2,0 + 
0,15 Sprede-
klæbemiddel 

Før afgrødens fremspiring 
Arealet gøres klart så tidligt som muligt. Afgrøden sættes/
plantes og der sprøjtes med Reglone på fremspiret ukrudt 
inden kulturplanterne begynder at skyde (Vækststadie 
00-07). Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.  

Såede kulturer af 
løvfældende buske, 
såede kulturer af 
løvfældende træer, 
såede kulturer af 
nåletræer  

Frøukrudt  1,0-2,0 + 
0,15 Sprede-
klæbemiddel 

Før kulturens fremspiring 
Der sprøjtes på fremspiret ukrudt inden kulturplanterne 
spirer frem (Vækststadie 00-07). Der må ikke sprøjtes på 
grusdækkede bede. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr.  
100 l vand.  

Priklede/udplantede 
kulturer af løvfældende 
buske, 
priklede/udplantede 
kulturer af løvfældende 
træer, 
priklede/udplantede 
kulturer af nåletræer  

Frøukrudt  1,0-2,5 + 
0,15 Sprede-
klæbemiddel 

Efter ukrudtets fremspiring (småt ukrudt). 
Der sprøjtes på fremspiret ukrudt. Sprøjtningen foretages 
som en afskærmet sprøjtning, således at kulturplanterne 
ikke rammes. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.  

Stikkelsbær, blåbær og 
aronia 
(Mindre anvendelse)

Frøukrudt 2-2,5 l/ha Reglone 
+ sprede-klæbe-
middel

Anvendes på afgrødens stadium 10-80 
Sprøjtningen foretages som en afskærmet sprøjtning, såle-
des at kulturplanterne ikke rammes. Der er 14 dages sprøjte-
frist. Tilsæt 0,1 l spredeklæbemiddel pr. 100 l vand.

Skorzonerrod til frøavl 
(Mindre anvendelse)

Frøukrudt 2,0 + sprede/ 
klæbemiddel

Der behandles efterår/vinter i perioden oktober til februar

Havefrø til frøproduktion 
(Mindre anvendelse)

Frøukrudt 2,0 + sprede/ 
klæbemiddel

Efter såning før fremspiring

Brugsanvisning (fortsat)
Reglone
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Quad-Glob 200 SL

Aktivstof g/kg-l
Diquat-dibromid  374 g/l 

Virkningsklasse
HRAC D

Fareklasse  Bimærke
     Intet  
    

 

Risikosætninger 
Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Giftig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirk-
ning ved indtagelse.
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forår-
sage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

Godkendt til samt behandlingsfrist
Må kun anvendes til nedvisning af kartofler, ærter og 
visse frøafgrøder samt til bekæmpelse af ukrudt i visse 
afgrøder, jf. brugsanvisningen.
Ukrudtsbekæmpelse: Må i kartofler ikke anvendes 
senere end stadie 14. Må i jordbær ikke anvendes 
senere end stadie 93. Må i sukkerroe, rødbede, gule-
rod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe, radise, såløg, 
forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, 
hovedkål, savoykål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, 
kørvel, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med 
og uden bælg, sukkermajs, knoldselleri, blegselleri, 
salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, 

jordskok og peberrod ikke anvendes senere end stadie 
07. Må i såede og priklede/udplantede kulturer af 
nåletræer, løvfældende buske og træer ikke anvendes 
senere end stadie 07. Må i valmuer og rødkløver ikke 
behandles senere end 75 dage før høst. Nedvisning: 
Ved nedvisning af kartofler må der ikke behandles 
senere end 7 dage før høst. Ved nedvisning af ærter til 
modenhed, raps og rybs, må der ikke behandles senere 
end 7 dage før høst. Må i frøafgrøderne rødkløver og 
hvidkløver ikke anvendes senere end stadie 89.  

Efterfølgende afgrøder

Forbehold
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmil-
jøet (vandløb, søer o.l.) for at beskytte organismer, der 
lever i vand.
Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, 
halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder. 
Ved nedvisning af kartofler, må kartoffeltoppen ikke 
anvendes til foder. 

Virkemåde
Diquat er et kontaktmiddel. Det virker på planternes 
grønne dele, hvor diquat ved hjælp af lyset danner 
brintoverilte, der ødelægger plantecellerne. Virkningen 
af diquat ses meget hurtigt, og nedvisning sker i løbet af 
3-10 dage.  

Optimale virkningsforhold

Minimum Optimum Maksimum

Temperatur Temp. uafhængig
Timer tørvejr
Lysintensitet

0,15 (10 min) 
Høj

DiQUAt (fortsat)
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Brugsanvisning
Quad-Glob 200 SL

Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger

Nedvisning af kartofler Nedvisning 1,5-2,5 Afgrødens stadium 43-49
Der nedvisnes når knoldene har opnået den ønskede 
størrelse. Efter ca. 2 uger er knoldene fuldt modne og klar 
til optagning. Kartofler med kraftig grøn top: 2 x 2,5 l/ha. 
Kartofler ved begyndende afmodning: 1 x 2,5 eller split 1,5 
+ 1,0. Næsten afmodnede kartofler (75% vissen) 1 x 1,5 l/
ha. Max 2 behandlinger med 4-8 dages interval.

Raps, ryps   Nedvisning 2-2,5  +
0,15  Sprede-
klæbemiddel 

Afgrødens stadium 86-87
Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand. BBCH 86-87. I 
det udviklingsstadie har planterne over 50% mørke frø. Svarer 
også til det tidspunkt, hvor rapsen skårlægges. 

Nedvisning af hvidkløver 
til frøavl, nedvisning af 
rødkløver til frøavl 

Nedvisning 2-2,5 Afgrødens stadium 85-89
Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.

Nedvisning af ærter til 
modenhed

Nedvisning 2-2,5 Afgrødens stadium 87-89
Behandles 7-10 dage før høst, BBCH 87-89, under 30 % vand. 
Kan også anvendes i ærter til fremavl. (Sprede-klæbemiddel 
unødvendigt). 

Valmue Frøukrudt 1-2 Afgrødens stadium 12-16
Valmuer tåler Quad-Glob 200 SL efter fremspiring. Behandling 
først når valmuerne har blivende blade. Splitsprøjtning er ofte 
bedst. Brug ikke sprede-klæbemiddel. Ved splitbehandling 
5-8 dages interval mellem behandlinger. 1 x 2,0 l/ha eller 2 x 
1,0 l/ha. .

Kartofler Frøukrudt 1-2,5 +
0,15  Sprede-
klæbemiddel

Før kartoflernes fremspiring (se bemærkninger)
Ukrudt bekæmpes på ukrudtets kimbladsstadie eller senest 
når 10% af kartoflerne er fremspiret (BBCH 00-14). Tilsæt 0,1 l 
sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand. 

Jordbær  Frøukrudt 1-2,5  +
0,15 l  Sprede-
klæbemiddel

Efter høst
Afskærmet sprøjtning efter høst (BBCH 91-93). Tilsæt 0,1 l 
sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand. 

Asparges, blegselleri, 
blomkål, broccoli, bøn-
ner med bælg, bønner 
uden bælg, dild, fennikel, 
forårsløg, grønkål, gule-
rødder, hovedkål, kinakål, 
knoldselleri, kørvel, 
kålroer, majroe, pastinak, 
persille, porrer, purløg, 
radiser, rodpersille, rosen-
kål, rødbeder, salat, savo-
ykål, spinat, sukkermajs, 
sukkerroer, såløg, timian, 
ærter med bælg, ærter 
uden bælg  

Frøukrudt 1-2  +
0,15  Sprede-
klæbemiddel

Før afgrødens fremspiring
Sprøjtning udføres FØR afgrødens fremspiring, ellers vil denne 
blive ødelagt (BBCH 00-07). Såbedet gøres klar, og afgrøden 
sås, når ukrudtet er fremspiret. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemid-
del pr. 100 l vand. 

Hvidløg, jordskok, peber-
rod, rabarber, skalotteløg, 
sætteløg

Frøukrudt 1-2  +
0,15  Sprede-
klæbemiddel

Før afgrødens fremspiring
Arealet gøres klar, og afgrøden plantes. Der sprøjtes på 
fremspiret ukrudt INDEN afgrøden begynder at skyde (BBCH 
00-07). Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.

Såede kulturer af løv-
fældende buske, Såede 
kulturer af løvfældende 
træer, Såede kulturer af 
nåletræer

Frøukrudt 1-2,5  +
0,15   Sprede-
klæbemiddel

Før kulturens fremspiring
Sprøjtning udføres FØR afgrødens fremspiring, ellers vil denne 
blive ødelagt (BBCH 00-07). Ingen sprøjtning på grusdækkede 
bede. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.

Priklede/udplantede 
kulturer af løvfældende 
buske, priklede/udplan-
tede kulturer af løvfæl-
dende træer, priklede/
udplantede kulturer af 
nåletræer

Frøukrudt 1-2,5  +
0,15  Sprede-
klæbemiddel

Efter ukrudtets fremspiring (småt ukrudt).
Afskærmet sprøjtning, så afgrøden ikke rammes. Tilsæt 0,1 l 
sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.




