
264   Godkendte midler

Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma
Barclay Gallup Super 360, reg.nr. 357-4, 1, 5, 10 og 20 l, LFS Kemi
Dan-Kvik 360, reg.nr. 11-10, 5, 20, 200, 600 og 1000 l, Cheminova Nordic/Baltic
Glyfonova 360 SL, reg.nr. 11-7, 5, 20, 60, 600 og 1000 l, Cheminova Nordic/Baltic
Glyfonova Plus, reg.nr. 11-12, 1, 5, 10 og 20 l, Cheminova Nordic/Baltic
Glypper, reg.nr. 396-53, 5 og 20 l, Adama  
Glyfonova 450 Plus, reg.nr. 11-15, 20 l, Cheminova Nordic/Baltic
Roundup Bio, reg.nr. 48-16, 20 og 640 l, Monsanto Crop Sciences Denmark A/S 
Roundup Flex, reg.nr. 48-43, 15 l, Monsanto Crop Sciences Danmark A/S
OK-500, reg.nr. 48-41, 20 l, Monsanto Crop Science Danmark A/S 
Glyfonova Accelerator, reg.nr. 11-44, 20 l, Cheminova Nordic/Baltic

GLYPHOSAT

Barclay Gallup Super 360

Aktivstof g/kg-l
Glyphosat 360 g/l 

Virkningsklasse
HRAC G

Fareklasse         Bimærke
Ingen            Intet 

Risikosætninger 
Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmil-
jøet. 

Godkendelse 
Må kun anvendes til:
1)  Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, kors-

blomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 
2)  Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 
3)  Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring 

samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved 
hjælp af specielt udstyr. 

4)  Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, 
planteskole- og skovkulturer. 

5)  Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, ind-
kørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede 
arealer.

Behandlingsfrist 
6)  Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner 

og græs må ikke behandles senere end 10 dage før 
høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 
måned før høst og om efteråret efter høst.

Forbehold
Ingen afstandskrav. Må ikke anvendes til: Ukrudts-
bekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der 
findes spiselige bær og frugter på arealet. 

Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages 
gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af 
visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i 
sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder 
og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvis-
ner efter en periode afhængig af vejrforholdene. 

Optimale virkningsforhold

Minimum Optimum Maksimum

Temperatur 0 °C >15 °C
Luftfugtighed >70 % 100 %
Timer tørvejr 4-6 4-6
Vækstbetingelser Gode
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GLYPHOSAT (fortsat)

Brugsanvisning Barclay Gallup Super 360

Afgrøde(r) Skadegører Dosis l/ ha Tidspunkt og bemærkninger

Korn Kvik, <25 skud pr. kva-
dratmeter 

2,0 Senest 10 dage før høst 
Korn til udsæd må ikke behandles.

Korn Kvik, >25 skud pr. kva-
dratmeter 

3,0 Senest 10 dage før høst 
Korn til udsæd må ikke behandles.

Hestebønner, ærter Kvik, <25 skud pr. kva-
dratmeter 

2,0 Senest 10 dage før høst 
Fremavlsarealer må ikke behandles.

Hestebønner, ærter Kvik, >25 skud pr. kva-
dratmeter 

3,0 Senest 10 dage før høst 
Fremavlsarealer må ikke behandles.

Raps Kvik, <25 skud pr. kva-
dratmeter 

2,0 Senest 10 dage før høst 
Fremavlsarealer må ikke behandles.

Raps Kvik, >25 skud pr. kva-
dratmeter 

3,0 Senest 10 dage før høst 
Fremavlsarealer må ikke behandles.

Hestebønner, korn, 
raps, ærter 

Nedvisning 3-4,0 Senest 10 dage før høst 
Behandling i korn udføres senest 10 dage før høst, 
hvor kærnerne er vanskelige at dele med en fingernegl. 
Behandling i ærter udføres, når ca. 75 % af marken har 
skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste 
bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. 
På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellem-
brune, de midterste bælgelysebrune og den øverste bælg 
er lysegrøn til lysegul. Behandling i hestebønner udføres 
10-14 dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt 
finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt 
når ca. ¾ af bælgene har skiftet farve til helt sort. Nedvis-
ningen kan dog strække sig udover det ovennævnte antal 
dage. Behandling i raps udføres, når vandindholdet i frø-
ene er under 30 %. Dette stadie indtræffer normalt, når 
størsteparten af skulperne er gulgrønne med gulbrune 
og enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 
dage før normal skårlægning. Der må ikke sprøjtes senere 
end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.

Stub Frøukrudt, spildkorn 1,5-2 l Efter høst på småt ukrudt i vækst 
Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt 
nyfremspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, 
således at kvikken kan komme i god vækst. Der sprøjtes, 
når kvikken har 3-6 blade. Sprøjtning efter høst bør altid 
foretages på ubearbejdet jord. Sprøjtning i stub kan 
foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene 
tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned 
til -3 °C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virk-
ningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter 
behandlingen.

Stub Kvik 3-4 l Efter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade.

Stub efter frøgræs Genvækst af frøgræs, 
kvik 

4-6 l Efter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade.

Udyrkede arealer Frøukrudt, rodukrudt 1,5-6 l Intet særligt tidspunkt.
Der kan sprøjtes gennem hele vækstsæsonen. 
Ukrudtet bør være veludviklet og i god vækst ved sprøjt-
ning. Ved tæt og kraftig ukrudtsbestand anvendes 6 l/ha. 
10 dage efter sprøjtning kan jorden bearbejdes og tilplan-
tes. Sprøjt ikke under hække, da hækken kan tage skade. 
Vandmængde 200 l/ha. Pas på vinddrift.
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GLYPHOSAT (fortsat)

Brugsanvisning Barclay Gallup Super 360 (fortsat)

Afgrøde(r) Skadegører Dosis l/ ha Tidspunkt og bemærkninger

Stødbehandling af 
fældede træer 

Genvækst fra træ-
stubbe 

Uspecificeret .
NB! Dosering i sprøjtevæsken 10-20 procent. Stød efter 
nyfældede træer behandles straks efter fældning med en 
20% opløsning af Barclay Gallup Super 360 som sikring 
mod genvækst og rodskud. Barclay Gallup Super 360 kan 
påføres med pensel eller rygsprøjte på selve snitfladen. 
Behandling er bedst når saftstrømmen er nedadgående 
(oktober-februar). Nært beslægtede arter af træer kan 
have rodsammenvoksninger og der er derfor en risiko for, 
at nabotræer kan skades.

Under frugttræer Frøukrudt, rodukrudt 3-6,0 Indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. 
Barclay Gallup Super 360 må ikke komme i berøring med 
træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades 
betydeligt. Anvend afskærmet sprøjtning.

Kæmpegran (gran-
dis), nordmanns-
gran, rødgran 

Frøukrudt, rodukrudt 3-6,0 Efterår 
I Rødgran, Nordmannsgran og Kæmpegran kan Barclay 
Gallup Super 360 anvendes om efteråret, når stræknings-
væksten er afsluttet, årsskuddene er modne og ende-
knopperne er dannet.

Udvintret vintersæd Spildkorn 1-1,5 Før såning 
Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vinter-
sædsmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grøn-
nes. Doseringen afpasses efter ukrudtsflora og størrelse. 
Jordbehandling eller direkte såning kan foretages få dage 
efter sprøjtning.

Udvintret vintersæd Raps 1,5-2,0 Før såning 
Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vinter-
sædsmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grøn-
nes. Doseringen afpasses efter ukrudtsflora og størrelse. 
Jordbehandling eller direkte såning kan foretages få dage 
efter sprøjtning.

Udvintret vintersæd Kvik 3-4,0 Før såning 
Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vinter-
sædsmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grøn-
nes. Doseringen afpasses efter ukrudtsflora og størrelse. 
Jordbehandling eller direkte såning kan foretages få dage 
efter sprøjtning. 

Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2016" udgivet af SEGES Forlag



Godkendte midler  267

M
idler

Dan-Kvik 360, 
Glyfonova 360 SL

Aktivstof g/kg-l
Dan-Kvik 360  360 g/l
Glyfonova 360  360 g/l

Virkningsklasse
HRAC G

Fareklasse         Bimærke
                            Intet 

             

Faresætninger 
Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forår-
sage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Godkendelse 
Må kun anvendes til: 
1)  Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, kors-

blomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 
2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 
3)  Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring 

samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved 
hjælp af specielt udstyr. 

4)  Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, 
planteskole- og skovkulturer. 

5)  Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, ind-
kørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede 
arealer. 

Behandlingsfrist
6)  Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner 

og græs må ikke behandles senere end 10 dage før 
høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 
måned før høst og om efteråret efter høst

Off-label godkendelse / mindre anvendelse
Glyfonova 360 SL må anvendes til ukrudtsbekæm-
pelse under frugtbuskene solbær, ribs, stikkelsbær, 
blåbær, aronia og elefantgræs. 

Forbehold
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmil-
jøet. Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på 
offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige 
bær og frugter på arealet

Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages 
gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af 
visse aminosyrer, så væksten går i stå.
Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i 
planternes rødder og udløbere. Behandlede planter 
gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af 
vejrforholdene.

Optimale virkningsforhold

Minimum Optimum Maksimum

Temperatur 0 °C >15 °C
Luftfugtighed >70 % 100 %
Timer tørvejr 4-6 4-6
Vækstbetingelser Gode

GLYPHOSAT (fortsat)

Brugsanvisning Dan-Kvik 360, Glyfonova 360 SL

Afgrøde(r) Skadegører Dosis l/ ha Tidspunkt og bemærkninger

Udyrkede arealer  Kvik 3-4 Når kvikken har 3-4 blade.
3 liter anvendes på lettere kvikbefængte marker, 4 liter på 
kraftigere kvikforekomster. Effekten afhænger dog meget af 
udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 3-4 blade på 
sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være 
så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Jordbe-
handling kan udføres 10 dage efter udsprøjtning.

Udvintret vintersæd  Nedvisning 1-1,5 Forår.
Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd. Ikke udvintrede 
kornplanter i en ellers udvintret vintersædsmark kan bekæm-
pes, så snart vækstpunktet grønnes. Jordbehandling kan påbe-
gyndes 2 dage efter udsprøjtning.

Korn Kvik, <25 skud pr. kva-
dratmeter

2 Senest 10 dage før høst.
Kvikken bør ved sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Sprøjt-
ning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med 
en fingernegl (BBCH skala stadie 88). Neglemærket bør forblive 
på kernen. På dette tidspunkt vil vandindholdet i kernerne 
være 30% eller derunder. Afgrøden må tidligst høstes 10 dage 
efter behandlingen. Anvendes ikke i korn til fremavl. Halmen 
må opfodres.
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GLYPHOSAT (fortsat)

Brugsanvisning Dan-Kvik 360, Glyfonova 360 SL (fortsat)

Afgrøde(r) Skadegører Dosis l/ ha Tidspunkt og bemærkninger

Korn Kvik, >25 skud pr. 
kvadratmeter, tagrør, 
tokimbladet ukrudt

3 Senest 10 dage før høst.
Kvikken bør ved sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Sprøjt-
ning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med 
en fingernegl (BBCH skala stadie 88). Neglemærket bør forblive 
på kernen. På dette tidspunkt vil vandindholdet i kernerne 
være 30% eller derunder. Afgrøden må tidligst høstes 10 dage 
efter behandlingen. Anvendes ikke i korn til fremavl. Halmen 
må opfodres.

Sennep, vinterraps, 
vårraps

Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt

3 Senest 10 dage før høst.
Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 
30%. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af 
skulperne i rapsen er gul grønne og gulbrune og enkelte sorte 
frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skår-
lægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 
dage efter sprøjtning.

Sennep, vinterraps, 
vårraps

Nedvisning 4 Senest 10 dage før høst.
Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 
30%. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af 
skulperne i rapsen er gul grønne og gulbrune og enkelte sorte 
frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skår-
lægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 
dage efter sprøjtning.

Ærter Kvik 2-3 Senest 10 dage før høst.
Kvikbekæmpelse: Ærterne behandles, når 70-75% af marken 
har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste 
bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette 
tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune til brune, 
de midterste bælge lysegule; den øverste bælg er lysegrøn til 
lysegul. Specielt ved anvendelse af den lave dosering (2 liter/
ha) er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og teknik er de 
bedst mulige. Højeste dosering ved kvikmængde over 25 plan-
ter pr. m2. Nedvisningsperioden - kan afhængig af temperatu-
ren - strække sig ud over 10 dage.

Ærter Nedvisning 4 Senest 10 dage før høst.
Ærterne behandles, når 70-75% af marken har skiftet farve 
fra gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste bælge bør være 
faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er 
ærternes nederste bælge mellembrune til brune, de midterste 
bælge lysegule; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Nedvis-
ningsperioden - kan afhængig af temperaturen - strække sig ud 
over 10 dage.

Hestebønner Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt

3 Senest 10 dage før høst.
Behandlingen i hestebønner udføres 10-14 dage før planlagt 
høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge 
bælgenes udvikling. Sprøjt, når ca. 3/4 af bælgene har skiftet 
farve til helt sort. Nedvisningsperioden kan dog strække sig ud 
over det ovennævnte antal dage.

Hestebønner Nedvisning 4 Senest 10 dage før høst.
Behandlingen i hestebønner udføres 10-14 dage før planlagt 
høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge 
bælgenes udvikling. Sprøjt, når ca. 3/4 af bælgene har skiftet 
farve til helt sort. Nedvisningsperioden kan dog strække sig ud 
over det ovennævnte antal dage.
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Afgrøde(r) Skadegører Dosis l/ ha Tidspunkt og bemærkninger

Stub Kvik, spildkorn, tokim-
bladet ukrudt

3-4 I stub efter høst.
Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan 
komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der 
behandles med Glyfonova 360 SL. I tilfælde af at halmen snit-
tes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at få opti-
mal effekt over hele marken. Behandling med Glyfonova 360 
SL bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrud-
tet er i god vækst og har passende udvikling. Undgå ved høst 
at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af 
kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, 
så længe klima forholdene tillader det. Enkelte frostnætter 
med temperaturer ned til -3°C før sprøjtning vil ikke have ind-
flydelse på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 
dage efter behandlingen.

Stub efter frøgræs Græsukrudt, kvik, ned-
visning, tokimbladet 
ukrudt

4-6 I stub efter høst.
Generelt anvendes 4 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræs-
ser. 5-6 liter/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrap-
græs eller andre smalbladede frøgræsarter. Halmen bør fjernes 
straks efter høst, således at kvikken og græsserne kan komme i 
god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles 
med Glyfonova 360 SL. Behandlingen med Glyfonova 360 SL 
bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet 
er i god vækst og har en passende udvikling. Undgå ved høst 
at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af 
kvikken og græsserne. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 
dage efter behandlingen.

Nedvisning af græs Kulturgræsarter, kvik 4 Forår eller efterår.
Glyfonova 360 SL anvendes til bekæmpelse af kvik og kultur-
græsser inden høst af sidste slæt. Afgrøden kan anvendes til 
hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. 
Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være veludviklet, 
i god vækst og 15-20 cm høj på behandlingstidspunktet. Ved 
kvikbekæmpelse på intensivt dyrkede græsarealer, særligt i 
kraftige rajgræsmarker, bør man nøje følge kvikkens udvikling. 
Kvikken bør have samme højde som græsset - vær sikker på, 
at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter 
behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset. Ved begyn-
dende gulfarvning og nedvisning af græsset begynder udbyttet 
af falde. Nedvisningen er afhængig af temperatur og vejrfor-
hold. Der kan gå op til 3 uger, før begyndende nedvisning kan 
iagttages.

Græs Kulturgræsarter, kvik 4-6 Forår eller efterår.
Omlægning af græs. Før en eventuel direkte såning bør græs-
set samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken bedst 
muligt. Dette kan ske allerede 10 dage efter behandling. Dose-
ring: Kvik og andre bredbladede græsarter: 4 l/ha, Rødsvingel, 
engrapgræs og andre smalbladede græsarter. 5-6 l/ha.

Udyrkede arealer, 
ukrudtsbekæmpelse 
efter såning og før 
fremspiring

Kulturgræsarter, kvik 1,5-4 Forår eller efterår.
Direkte såning. Anvendes direkte såning efter en behandling 
med Glyfonova 360 SL, fjernes halm og andet plantemateriale. 
Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, 
at udsæden er godt dækket. Ny fremspiret tokimbladet ukrudt 
bekæmpes effektivt ved en dosering på 1,5 l/ha, mens der for 
kvikkontrol bør anvendes 3-4 l/ha.

GLYPHOSAT (fortsat)

Brugsanvisning Dan-Kvik 360, Glyfonova 360 SL (fortsat)
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Afgrøde(r) Skadegører Dosis l/ ha Tidspunkt og bemærkninger

Skovbrug, under 
frugtbuske, under 
frugttræer

Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt

3-6 Kvik og andre græsser bekæmpes med 3 l/ha. Mod tokimbladet 
flerårigt rodukrudt anvendes højeste dosering. Bedste behand-
lingstidspunkt er lige før begyndende blomstring, når ukrudtet 
er i god vækst. Glyfonova 360 SL må ikke komme i berøring 
med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades 
betydeligt. Især efter midten af juni vil der være større risiko for 
skade på træerne pga. fremkomne rodskud. Ukrudtsbekæm-
pelse under frugttræer må kun anvendes indtil 1 måned før 
høst og om efteråret efter høst. Anvend afskærmet sprøjtning. 
Pas på vinddrift.

Abies grandis, nord-
mannsgran, rødgran

Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt

3-3,5 Efterår.
Glyfonova 360 SL bekæmper en- og tokimbladet vegetation 
- bl.a. kvik, agertidsel, ørnebregne m.fl. - samt mindre løvtræ-
opvækst og buske. Behandlingen foretages om efteråret, når 
strækningsvæksten hos kulturplanterne er afsluttet, dvs. når 
årsskuddene er modne og hårdføre, og de nye ende knopper 
er dannet. Sprøjtning ved høj luftfugtighed, 80-100%, kan for-
ringe kulturplanternes tålsomhed.

Stødbehandling af 
fældede træer

Genvækst fra træ-
stubbe

Oktober-februar.
Stødbehandling af fældede træer i skove og på industriarealer 
mod genvækst og rodskud Nyfældede træer behandles straks 
efter fældningen med Glyfonova 360 SL som sikring mod 
genvækst og rodskud. Glyfonova 360 SL kan f.eks. Påføres med 
pensel eller ryg-sprøjte. Behandlingen foretages på selve snit-
fladen, men dog især på de vedagtige dele nærmest barken. 
Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgåen-
de, dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar. Behandlingen 
i træernes saftstigningeperiode har ringere effekt. Vejledende 
dosering: Blanding ved temperaturer over -5°C: 200 ml Gly-
fonova 360 SL plus 800 ml vand. Blanding ved temperaturer 
under -5°C: 200 ml Glyfonova 360 SL plus 200 ml antifrostvæ-
ske (kølervæske) plus 600 ml vand. Antifrostvæske tilsættes for 
at lette udbringningen af blandingen i perioder med lave tem-
peraturer. Bemærk: I en bestand af samme træarter kan der 
forekomme rodsammenfletninger. Derfor kan der opstå risiko 
for, at det behandlede træstød kan skade nabotræerne.

Selektiv ukrudts-
bekæmpelse med 
specielt udstyr

Græsukrudt, tokimbla-
det ukrudt

 Selektiv bekæmpelse af stort ukrudt i alle afgrøder med spe-
cielt udstyr Ukrudtsroer og andet stort ukrudt bekæmpes med 
en 50% opløsning (1 del Glyfonova 360 SL og 1 del vand), når 
ukrudtet er 10-15 cm højere end afgrøden. Denne opløsning 
af Glyfonova 360 SL udbringes med påstrygningsudstyr f.eks. 
WeedWiper, som påstryger opløsningen på ukrudtets blade 
og stængler uden at berøre afgrøden. Den bedste effekt på 
ukrudtsroer opnås ved 2 behandlinger udført i modsatte ret-
ninger. Anden behandling kan evt. foretages 3-4 uger senere. 
Skræpper, tidsler m.m. På f.eks. Græsarter bekæmpes bedst 
lige før begyndende blomstring. Påstrygningsudstyret indstilles 
således, at det rammer de planter, der skal bekæmpes, mindst 
5-10 cm over afgrødens top uden at berøre af grøden. Ukrudts-
roer, stokløbere og andet ukrudt bør på behandlingstidspunk-
tet være i aktiv vækst. Planter, som er begyndt at få træagtig 
vækst, er vanskelig at bekæmpe. Kommer kulturplanterne i 
berøring med opløsningen, bliver også disse bekæmpet. Undgå 
dryp under behandlingen. Følg også vejledning for påstryg-
ningsudstyret. Selektiv bekæmpelse med håndudstyr: Ukrudt 
kan bekæmpes med en 50% opløsning af Glyfonova 360 SL (1 
del Glyfonova 360 SL og 1 del vand) med et håndbåret påstryg-
ningsudstyr, f.eks. Weed - Wiper. Bredbladet ukrudt bekæmpes 
bedst lige før begyndende blomstring. Kommer kulturplanter 
eller prydplanter i berøring med opløsningen, kan disse skades 
betydeligt.

GLYPHOSAT (fortsat)

Brugsanvisning Dan-Kvik 360, Glyfonova 360 SL (fortsat)
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Brugsanvisning Glyfonova Plus

 Afgrøde  Skadegører  Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger

 Korn, ærter, raps Kvik o.a. græsser 2-3,0 Før høst
 hestebønner f. høst 2-kimbladet ukrudt

 Ærter, raps Nedvisning 3-4,0 Før høst
 hestebønner f. høst

 Stub Kvik o.a. græsser 2-4,0 Stub efter høst
  2-kimbladet ukrudt

 Græs Kvik, græsser 4-6,0 Sommer - efterår
  2-kimbladet ukrudt  

 Skovbrug Kvik, græsser 2,0-4,0  Forår eller efterår (september/okt.)
  2-kimbladet ukrudt  

 Inden såning/ Frøukrudt 1-2,0 Forår eller efterår
 Inden fremspiring

 Buskfrugt Ukrudt 3,0 Fra bladfald og til begyndende blomstring året efter.  
 (aronia, rips, solbær   Der skal anvendes fuld afskærmning under udsprøjtningen. 
 og stikkelsbær)   Max 3 gange pr. sæson med et glyphosatmiddel 
 (Mindre anvendelse) 

 Lucerne Enårig rapgræs 0,75-1,0 Efterår efter sidste slæt når lucerne er gået af vækst 
 (Mindre anvendelse)

Glyfonova Plus

Aktivstof g/kg-l
Glyfonova plus  360 g/l

Virkningsklasse
HRAC G

Fareklasse         Bimærke
Ingen            Intet 

Faresætninger
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige 
virkninger.

Godkendelse 
Må kun anvendes til: 
1)  Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, kors-

blomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 
2)  Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 
3)  Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring 

samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved 
hjælp af specielt udstyr. 

4)  Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, 
planteskole- og skovkulturer. 

5)  Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, ind-
kørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede 
arealer. 

Behandlingsfrist 
6)  Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner 

og græs må ikke behandles senere end 10 dage før 
høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 
måned før høst og om efteråret efter høst

Forbehold
Ingen afstandskrav 
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offent-
lige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og 
frugter på arealet

Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages 
gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af 
visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i 
sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder 
og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvis-
ner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Optimale virkningsforhold

Minimum Optimum Maksimum

Temperatur 0 °C >15 °C
Luftfugtighed >70 % 100 %
Timer tørvejr 4-6 4-6
Vækstbetingelser Gode

Afgrøde(r) Skadegører Dosis l/ ha Tidspunkt og bemærkninger

Udyrkede arealer Andet tokimbladet 
ukrudt, følfod, græsuk-
rudt, mælkebøtte, stor 
nælde  

4-6 Mod græsser og kvik anvendes 4-5 l/ha og mod flerårigt 
rodukrudt f.eks. Følfod, mælkebøtte, brændenælde m.m. 
anvendes 6 l/ha. Ukrudtet bør være i god vækst, bedste 
behandlingstidspunkt er dog før ukrudtets blomstring.

GLYPHOSAT (fortsat)

Brugsanvisning Dan-Kvik 360, Glyfonova 360 SL (fortsat)
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GLYPHOSAT (fortsat)

Glyfonova 450 Plus

Aktivstof g/kg-l
glyphosat  450 g/l 

Virkningsklasse
HRAC G

Fareklasse         Bimærke
Intet      Intet 

Risikosætninger
Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmil-
jøet.

Godkendelse 
Må kun anvendes til:
1)  Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, kors-

blomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs.
2)  Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer.
3)  Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring 

samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved 
hjælp af specielt udstyr.

4)  Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, 
planteskole- og skovkulturer. 

5)  Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, ind-
kørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede 
arealer.

Behandlingsfrist
6)  Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner 

og græs må ikke behandles senere end 10 dage før 
høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 
måned før høst og om efteråret efter høst. 

Forbehold
Ingen afstandskrav.
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offent-
lige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og 
frugter på arealet.  

Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages 
gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af 
visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i 
sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder 
og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvis-
ner efter en periode afhængig af vejrforholdene. 

Optimale virkningsforhold

Minimum Optimum Maksimum

Temperatur 0 °C > 15 °C
Luftfugtighed > 70 % 100 %
Timer tørvejr 4-6 4-6
Generelle vækst-
betingelser

Gode

Brugsanvisning Glyfonova 450 Plus

Afgrøder Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger
Korn Kvik, tagrør, tokim-

bladet ukrudt
1,6-2,4 Senest 10 dage før høst 

Glyfonova 450 Plus anvendes til bekæmpelse af kvik, tagrør og tokim-
bladet ukrudt 10 dage før høst. Kvikken bør ved sprøjtetidspunktet være 
i aktiv vækst. Specielt ved anvendelse af den meget lave dosering (1,6 
l/ha) er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst 
mulige. Ved forekomst af tagrør og tokimbladet ukrudt anvendes højere 
dosering. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at 
dele med en fingernegl. Dette udviklingstrin svarer til stadium 87. På 
dette tidspunkt vil vandindholdet i kernerne være 30% eller derunder. 
Halmen må gerne bruges som foder og strøelse. Vær opmærksom på, at 
der i forbindelse med behandling af korn til brød kan eksistere aftale om 
restriktion m.h.t. brug af glyphosat. Behandlingsfrist: 10 dage. Behand-
lingsområde: Alt korn med undtagelse af korn til fremavl. Dosering: 
Kvikmængde mindre end 25 skud pr. m2: 1,6 l/ha Kvikmængde mere end 
25 skud pr. m2: 2,4 l/ha. 

Ryps, sennep, vinter-
raps, vårraps

Kvik, nedvisning, 
tokimbladet ukrudt

2,4-3,2 Før høst, se bemærkninger 
Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Sprøjt-
ningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 30%. Dette stadie 
indtræffer normalt, når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne 
og gulbrune og enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 
dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mel-
lem 14 og 21 dage efter sprøjtning. Bekæmpelse af kvik: 2,4 l/ha. Nedvis-
ning raps, sennep og rybs: 3,2 l/ha. 
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GLYPHOSAT (fortsat)

Afgrøder Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger
Ærter Kvik, nedvisning 1,6-3,2 Før høst, se bemærkninger

Ærterne behandles, når 70-75% af marken har skiftet farve fra gulgrøn til 
gulbrun. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes 
med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellem-
brune til brune, de midterste bælge lysegule; den øverste bælg er lyse-
grøn til lysegul. Specielt ved anvendelse af den lave dosering (1,6 l/ha) 
er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og teknik er de bedst mulige. 
Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække sig ud 
over 10 dage. Behandlingsfrist: 10 dage Behandlingsområde: Alle ærter 
med undtagelse af ærter til fremavl Dosering: Mindre end 25 kvikskud 
pr. m2: 1,6 l/ha Mere end 25 kvikskud pr. m2 samt andet ukrudt: 2,4 l/ha 
Nedvisning af ærter: 3,2 l/ha.

Hestebønner Kvik, tokimbladet 
ukrudt

2,4-3,2 10 -14 dage før forventet høst  
Behandlingen i hestebønner udføres 10-14 dage før planlagt høst. Det 
rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. 
Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve til helt sort. Nedvisningspe-
rioden kan dog strække sig ud over det ovennævnte antal dage. Behand-
lingsfrist: 10 dage Behandlingsområde: Alle hestebønner med undtagelse 
af hestebønner til fremavl Dosering: Bekæmpelse af kvik og andet ukrudt: 
2,4 l/ha Nedvisning af hestebønner og tokimbladet flerårig ukrudt:3,2 l/ha. 

Stub Kvik, spildkorn, 
tokimbladet ukrudt

1,2-3,2 Efter høst på småt ukrudt i vækst
Bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn. Dose-
ringen på 2,4 l/ha kan anvendes, når følgende betingelser er til stede: 
Høj luftfugtighed, Temperatur over 15°C, Højt vejr (solskin) fra sprøj-
tetidspunkt (formiddag) til aften, Under 25 kvikskud/m2. Halmen bør 
fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når 
kvikken har 3-6 aktive blade og er ca. 15-20 cm høj, kan der behandles 
med Glyfonova 450 Plus. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må 
den snittes fint og fordeles godt for at få optimal effekt over hele marken. 
Behandling med Glyfonova 450 Plus bør altid foretages på ubearbejdet 
jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har passende udvikling. 
Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive gen-
vækst af kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, 
så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med tempe-
raturer ned til ÷3°C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. 
Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen. Dosering 
Genfremspiret korn og andet ukrudt: 1,2-1,6 l/ha Kvik: 2,4-3,2 l/ha.

Stub efter frøgræs Genvækst af frø-
græs, kvik

3,2-4,8 Efter høst på småt ukrudt i vækst.
Generelt anvendes 3,2 l/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser. 
4-4,8 l/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs eller 
andre smalbladede frøgræsarter. Halmen bør fjernes straks efter høst, 
således at kvikken og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken 
har 3-6 aktive blade, kan der behandles med Glyfonova 450 Plus. 
Behandlingen med Glyfonova 450 Plus bør altid foretages på ubear-
bejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende 
udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den 
aktive genvækst af kvikken og græsserne. Jordbearbejdning kan påbe-
gyndes 10 dage efter behandlingen. Dosering: 3,2-4,8 l/ha.

Nedvisning af græs Kulturgræsarter, kvik 3,2 Forår eller efterår.
Glyfonova 450 Plus anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser 
inden høst af sidste slæt. Afgrøden kan anvendes til hø, afgræsning, 
staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. Græsset og kvikken (kvik 
3-6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst og 15-20 cm høj 
på behandlingstidspunktet. Ved kvikbekæmpelse på intensivt dyr-
kede græsarealer, særligt i kraftige rajgræsmarker, bør man nøje følge 
kvikkens udvikling. Kvikken bør have samme højde som græsset - vær 
sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter 
behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset. Ved begyndende 
gulfarvning og nedvisning af græsset begynder udbyttet at falde. Ned-
visningen er afhængig af temperatur og vejrforhold. Der kan gå op til 
3 uger, før begyndende nedvisning kan iagttages. Dosering: 3,2 l/ha.

Brugsanvisning Glyfonova 450 Plus (fortsat)
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GLYPHOSAT (fortsat)

Brugsanvisning Glyfonova 450 Plus (fortsat)

Afgrøder Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger
Frugtplantager, 
skovbrug

Græsukrudt, kvik, 
rodukrudt

2,4-4,8 Forår.
Anvend afskærmet sprøjtning. Kvik og andre græsser bekæm-
pes med 2,4 l/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt anven-
des højeste dosering. Bedste behandlingstidspunkt er lige før 
begyndende blomstring, når ukrudtet er i god vækst. Glyfo-
nova 450 Plus må ikke komme i berøring med træernes løv 
eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt. Især efter 
midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne 
pga. fremkomne rodskud. Ukrudtsbekæmpelse under frugt-
træer må kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret 
efter høst. Pas på vinddrift. Dosering: 2,4-4,8 l/ha.

Stødbehandling af 
fældede træer

Genvækst fra træstub-
be, rodskud fra træer

Oktober-februar.
Vejledende dosering: 160 ml Glyfonova 450 Plus plus 840 ml 
vand. Nyfældede træer behandles straks efter fældningen med 
Glyfonova 450 Plus som sikring mod genvækst og rodskud. Gly-
fonova 450 Plus kan f.eks. påføres med pensel eller rygsprøjte. 
Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på 
de vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen foretages, 
når træernes saftstrøm er nedadgående, dvs. fra ca. oktober til 
slutningen af februar. Behandlingen i træernes saftstigningspe-
riode har ringere effekt.

Udyrkede arealer Græsukrudt, kvik, 
rodukrudt

3,2-4,8 Forår eller efterår.
Mod græsser og kvik anvendes 3,2-4 l/ha og mod flerårigt 
rodukrudt f.eks. følfod, mælkebøtte, brændenælde m.m. 
anvendes 4,8 l/ha. Ukrudtet bør være i god vækst, bedste 
behandlingstidspunkt er dog før ukrudtets blomstring. Dose-
ring: 3,2-4,8 l/ha.

Selektiv ukrudts-
bekæmpelse med 
specielt udstyr

Skræppe, spildplanter 
af sukkerroer, tidsler

Forår eller efterår. 
Ukrudtsroer og andet stort ukrudt bekæmpes med en 40% 
opløsning (2 dele Glyfonova 450 Plus og 3 dele vand), når 
ukrudtet er 10-15 cm højere end afgrøden. Denne opløsning af 
Glyfonova 450 Plus udbringes med påstrygningsudstyr, f.eks. 
Weed-Wiper, som påstryger opløsningen på ukrudtets blade 
og stængler uden at berøre afgrøden. Den bedste effekt på 
ukrudtsroer opnås ved 2 behandlinger udført i modsatte ret-
ninger. Anden behandling kan evt. foretages
3-4 uger senere. Skræpper, tidsler m.m. på f.eks. græsarter 
bekæmpes bedst lige før begyndende blomstring. Påstryg-
ningsudstyret indstilles således, at det rammer de planter, der 
skal bekæmpes, mindst 5-10 cm over afgrødens top uden at 
berøre afgrøden. Ukrudtsroer, stokløbere og andet ukrudt bør 
på behandlingstidspunktet være i aktiv vækst. Planter, som er 
begyndt at få træagtig vækst, er vanskelig at bekæmpe. Kom-
mer kulturplanterne i berøring med opløsningen, bliver også 
disse bekæmpet. Undgå dryp under behandlingen. Følg også 
vejledning for påstrygningsudstyret

Buskfrugt (aronia, 
ribs, solbær og stik-
kelsbær)  
(Mindre anvendelse)

Ukrudt 2,4 Fra bladfald og til begyndende blomstring året efter.  
Der skal anvendes fuld afskærmning under udsprøjtningen. 
Max 3 gange pr. sæson med et glyphosatmiddel

Skovbrug (nord-
mannsgrankulturer 
til juletræer og pyn-
tegrønt)  
(Mindre anvendelse)

Ukrudt 0,4-1,2 Midlerne må kun anvendes bredspredt før knopbrydning i 
foråret, eller som afskærmet sprøjtning med rækkegående red-
skaber i perioden 1. april til 1. oktober.  
Max 3 gange pr. sæson med et glyphosatmiddel

Lucerne
(Mindre anvendelse)

Enårig rapgræs 0,6-0,8 Efterår efter sidste slæt når lucerne er gået af vækst
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GLYPHOSAT (fortsat)

Roundup Bio

Aktivstof g/kg-l
Roundup Bio  360 g/l

Virkningsklasse
HRAC G

Fareklasse         Bimærke
Ingen                            Intet 

Risikosætninger 
Skadelig for organismer der lever i vand; kan forårsage 
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Godkendelse 
Må kun anvendes til: 
1)  Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, kors-

blomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 
2)  Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 
3)  Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring 

samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved 
hjælp af specielt udstyr. 

4)  Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, plan-
teskole- og skovkulturer. 

5)  Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, 
indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede 
arealer. 

Behandlingsfrist
6)  Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og 

græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. 
Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før 
høst og om efteråret efter høst

Forbehold
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vand-
miljøet. Kæmpebjørneklo og hestehov må bekæmpes 
nærmere end 2 meter fra vandmiljøet ved pensling eller 
med håndholdt sprøjte. Dog skal det sikres, at midlet 
ikke forurener vandmiljøet.  
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige 
arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frug-
ter på arealet

Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages 
gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af 
visse aminosyrer, så væksten går i stå.
Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i 
planternes rødder og udløbere. Behandlede planter 
gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af 
vejrforholdene.

Optimale virkningsforhold

Minimum Optimum Maksimum

Temperatur 0 °C >15 °C
Luftfugtighed >70 % 100 %
Timer tørvejr 4-6 4-6
Vækstbetingelser Gode

Brugsanvisning Roundup Bio

Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger
Korn, ærter, raps
hestebønner f. høst

Kvik o.a. græsser
2-kimbladet ukrudt

2-3,0  Før høst

Raps Nedvisning 3 Før høst
Ærter og hestebønne Nedvisning 4 Før høst
Stub Kvik o.a. græsser

2-kimbladet ukrudt
2-4,0  Stub efter høst

Græs Kvik, græsser
2-kimbladet ukrudt

4-6,0  Sommer - efterår

Skovbrug,  
frugtplantager

Kvik, græsser
2-kimbladet ukrudt

2,0-4,0 Forår eller efterår (september/okt.). Bedste behandlingstids-
punkt er om foråret/forsommeren, når ukrudtet er i god vækst. 
Anvend afskærmet sprøjtning. Må ikke komme i berøring med 
træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betyde-
ligt, især i midten af juni vil der være større risiko for skade på 
træerne pga. fremkomne rodskud. 
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GLYPHOSAT  (fortsat)

Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger
Inden såning/
Inden fremspiring

Frøukrudt 1-2,0  Forår eller efterår

Kæmpegran (Grandis), 
nordmannsgran, 
rødgran

Græsukrudt, kvik, tokim-
bladet

3,0-3,5 I Rødgran, Nordmannsgran og kæmpegran kan Roundup Bio 
anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet og 
årsskuddene er modne og endeknopperne er dannede. Tidligst 
når granerne er rodfaste på blivende sted. I 400 - 500 l vand/
ha.

Solbær, ribs, stikkels-
bær, blåbær og aronia
(Off-label)

Ukrudt 3,0 Max 3 sprøjtninger pr. sæson i perioden fra bladfald til begyn-
dende blomstring året efter. Der skal anvendes fuld afskærm-
ning ved udsprøjtning

Lucerne
(Mindre anvendelse)

Enårig rapgræs 0,75-1,0 Efterår efter sidste slæt når lucerne er gået af vækst

Elefantgræs
(Mindre anvendelse)

Ukrudt 3,0 Bladfald til begyndende vækst næste forår. Max 2 behandlin-
ger pr sæson

Brugsanvisning Roundup Bio (fortsat)

Roundup Flex

Aktivstof g/kg-l
Glyphosat   480 g/l 

Virkningsklasse
G 

Fareklasse         Bimærke
Ingen                            Intet 

            

Risikosætninger 
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage 
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

Godkendt til 
Må kun anvendes til: 
1) Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, kors-
blomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 
2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 
3) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring 
samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved 
hjælp af specielt udstyr. 
4) Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, 
planteskole- og skovkulturer. 
5) Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, 
indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede 
arealer.

Behandlingsfrist
Må ved ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, 
korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs 
ikke anvendes senere end 10 dage før høst. Må ved 
ukrudtsbekæmpelse under frugttræer kun anvendes 
indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. 

Forbehold
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmil-
jøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der 
lever i vand.
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offent-
lige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og 
frugter på arealet. 

Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages 
gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af 
visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i 
sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder 
og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvis-
ner efter en periode afhængig af vejrforholdene. 

Optimale virkningsforhold

Minimum Optimum Maksimum

Temperatur 0 °C >15 °C
Luftfugtighed >70 % 100 %
Timer tørvejr 4 4-6
Vækstbetingelser Gode
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GLYPHOSAT  (fortsat)

Afgrøde   Skadegører   Dosis l/ha   Tidspunkt og bemærkninger

Korn Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt 

1,5 Senest 10 dage før høst. Til bekæmpelse af kvik, andre 
græsser samt tokimbladet ukrudt. Dosering rettet mod 
kvikmængde lavere end 25 skud pr. m2. Korn til udsæd må 
ikke behandles. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og 
vanskelige at dele med en fingernegl. (vandpct. Under 30). 
Kvikken bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Behand-
lingsfrist: 10 dage.

Korn Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt 

2,25 Senest 10 dage før høst. Til bekæmpelse af kvik, andre 
græsser samt tokimbladet ukrudt. Dosering rettet mod 
kvikmængde højere end 25 skud pr. m2. Korn til udsæd må 
ikke behandles. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og 
vanskelige at dele med en fingernegl. (vandpct. Under 30). 
Kvikken bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Behand-
lingsfrist: 10 dage.

Korn Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt 

3 Senest 10 dage før høst. Til bekæmpelse af kvik, andre græs-
ser samt tokimbladet ukrudt. Dosering rettet mod bredbladet 
ukrudt, f.eks. Tidsler. Korn til udsæd må ikke behandles. 
Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at 
dele med en fingernegl. (vandpct. Under 30). Kvikken bør på 
sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Behandlingsfrist: 10 
dage.

Raps Kvik, nedvisning, 
tokimbladet ukrudt 

2,25-3 Senest 10 dage før høst. Til bekæmpelse af kvik og tokim-
bladet ukrudt samt nedvisning. Afgrøder til udsæd må ikke 
behandles. Sprøjtning udføres, når vandindholdet i frøene er 
under 30 %. Dette stadie indtræffer normalt, når størstepar-
ten af skulperne er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte 
frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2 - 4 dage før normal skår-
lægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 
21 dage efter sprøjtning. Behandlingsfrist: 10 dage.

Ærter Kvik, nedvisning, 
tokimbladet ukrudt 

1,5 Senest 10 dage før høst. Til bekæmpelse af kvik og tokim-
bladet ukrudt samt nedvisning. Dosering rettet mod kvik-
mængde lavere end 25 skud pr. m2. Afgrøder til udsæd må 
ikke behandles. Ærterne behandles, når 70 - 75 % af marken 
har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. - Vandindholdet i frø-
ene er da under 30%. Ærterne fra de øverste bælge bør være 
faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er 
ærternes nederste bælge mellembrune, de midterste bælge 
lysebrune; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt 
til anvendelse af den lave dosering (1,5 liter/ha) er det meget 
vigtigt at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige. 
Behandlingsfrist: 10 dage. Nedvisningsperioden kan - afhæn-
gig af temperaturen - strække sig udover 10 dage.

Ærter Kvik, nedvisning, 
tokimbladet ukrudt 

2,25 Senest 10 dage før høst. Til bekæmpelse af kvik og tokim-
bladet ukrudt samt nedvisning. Dosering rettet mod kvik-
mængde højere end 25 skud pr. m2. Afgrøder til udsæd må 
ikke behandles. Ærterne behandles, når 70 - 75 % af marken 
har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. - Vandindholdet i frø-
ene er da under 30%. Ærterne fra de øverste bælge bør være 
faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er 
ærternes nederste bælge mellembrune, de midterste bælge 
lysebrune; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt 
til anvendelse af den lave dosering (1,5 liter/ha) er det meget 
vigtigt at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige. 
Behandlingsfrist: 10 dage. Nedvisningsperioden kan - afhæn-
gig af temperaturen - strække sig udover 10 dage.

Brugsanvisning Roundup Flex
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GLYPHOSAT (fortsat)

Afgrøde   Skadegører   Dosis l/ha   Tidspunkt og bemærkninger

Ærter Kvik, nedvisning, 
tokimbladet ukrudt
 

3 Senest 10 dage før høst. Til bekæmpelse af kvik og tokimbla-
det ukrudt samt nedvisning. Dosering rettet mod nedvisning 
af ærter. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Ærterne 
behandles, når 70 - 75 % af marken har skiftet farve fra gul-
grøn til gulbrun. - Vandindholdet i frøene er da under 30%. 
Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes 
med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge 
mellembrune, de midterste bælge lysebrune; den øverste 
bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt til anvendelse af den 
lave dosering (1,5 liter/ha) er det meget vigtigt at sprøjtebe-
tingelser og -teknik er de bedst mulige. Behandlingsfrist: 10 
dage. Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen 
- strække sig udover 10 dage.

Hestebønner Kvik, nedvisning, 
tokimbladet ukrudt 

2,25 Senest 10 dage før høst. Til bekæmpelse af kvik og tokimbla-
det ukrudt samt nedvisning. Dosering rettet mod bekæmpelse 
af kvik og andet ukrudt. Afgrøder til udsæd må ikke behand-
les. Behandling i hestebønner udføres 10 - 14 dage før plan-
lagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at 
følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har 
skiftet farve til helt sort. Vandindholdet i frøene er da under 
30% .Nedvisningen kan dog strække sig udover det oven-
nævnte antal dage. Behandlingsfrist: 10 dage.

Hestebønner Kvik, nedvisning, 
tokimbladet ukrudt 

3 Senest 10 dage før høst. Til bekæmpelse af kvik og tokimbla-
det ukrudt samt nedvisning. Dosering rettet mod nedvisning 
af hestebønner. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. 
Behandling i hestebønner udføres 10 - 14 dage før planlagt 
høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge 
bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet 
farve til helt sort. Vandindholdet i frøene er da under 30% 
.Nedvisningen kan dog strække sig udover det ovennævnte 
antal dage. Behandlingsfrist: 10 dage.

Stub Kvik, spildkorn, tokim-
bladet ukrudt 

1,1-1,5 Efter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade. 
Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt 
samt genspiret korn. Dosering rettet mod spildkorn og småt 
enårigt ukrudt. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at 
kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive 
blade, kan der behandles med Roundup Flex. I tilfælde af at 
halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt 
for at opnå optimal effekt over hele marken. Behandling med 
Roundup Flex bør altid foretages på ubearbejdet jord efter 
høst, når ukrudtet er i god vækst, og har en passende udvik-
ling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe 
genvæksten af kvikken. En stubbehandling kan foretages 
til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. 
Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3° C før sprøjt-
ning vil ikke have indflydelse på virkningen.

Brugsanvisning Roundup Flex (fortsat) 
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GLYPHOSAT (fortsat)

Afgrøde   Skadegører   Dosis l/ha   Tidspunkt og bemærkninger

Stub Kvik, spildkorn, tokim-
bladet ukrudt 

2,5-3 Efter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade. 
Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt 
genspiret korn. Dosering rettet mod kvik. Halmen bør fjernes 
straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. 
Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med 
Roundup Flex. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må 
den snittes fint og fordeles godt for at opnå optimal effekt 
over hele marken. Behandling med Roundup Flex bør altid 
foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god 
vækst, og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte 
for høj stub, som kan forringe genvæksten af kvikken. En 
stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe 
klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med tem-
peraturer ned til -3° C før sprøjtning vil ikke have indflydelse 
på virkningen. Doseringen på 2,25 l/ha kan anvendes, når føl-
gende betingelser er tilstede: Høj luftfugtighed, Temperaturer 
over 15° C, Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) 
til aften.

Stub efter frøgræs Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt 

3-4,5 Efter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade. Hal-
men bør fjernes straks efter høst, således at kvik og græsserne 
kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, 
kan der behandles med Roundup Flex. Behandlingen med 
Roundup Flex bør altid foretages på ubearbejdet jord efter 
høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvik-
ling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe 
den aktive genvækst af kvikken og græsserne. Generelt anven-
des 3,0 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser. 4,0 - 4,5 
liter/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs 
eller andre smalbladede frøgræsarter.

Græs Græsukrudt, kvik, 
nedvisning, tokimbla-
det ukrudt 

3-4,5 Når kvikken har 3-6 blade. Omlægning af græs. For effektiv 
kvikbekæmpelse skal planterne være i aktiv vækst med 3 - 6 
blade. Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet 
plantemateriale altid fjernes fra marken. Dosering: Kvik og 
andre bredbladede græsser: 3,0 l/ha, Smalbladede græsarter: 
3,75 - 4,5 l/ha.

Græs Græsukrudt, kvik, 
nedvisning, tokimbla-
det ukrudt 

3 Når kvikken har 3-6 blade. Græs før sidste slæt: Roundup 
Flex anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden 
høst af sidste slæt. Afgrøden kan anvendes til hø, afgræsning, 
staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. Græsset og kvik-
ken (kvik 3 - 6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst 
og 15 - 20 cm på sprøjtetidspunktet. Vær sikker på, at kvikken 
ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behandlings-
fristens udløb (10 dage) høstes græsset.

Før såning om 
foråret 

Græsukrudt, kvik, 
nedvisning, tokimbla-
det ukrudt 

2,25-3 Når kvikken har 3-6 blade. Roundup Flex anvendes mod kvik 
samt andet fremspiret ukrudt. 2,25 liter anvendes på lettere 
kvikbefængte marker, 3,0 liter på kraftigere kvikforekomster. 
Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. 
Kvikken skal have 3 - 4 blade på sprøjtetidspunktet. Om for-
året vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der 
må påregnes lavere effekt.

Før såning om 
foråret 

Delvis udvintret korn 0,75-1,1 Før såning. Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret 
vintersædmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grøn-
nes.

Ukrudtsbekæm-
pelse efter såning og 
før fremspiring 

Enårig rapgræs, spild-
korn, tokimbladet 
frøukrudt 

1,1 Efter såning men før fremspiring .Direkte såning. Anvendes 
direkte såning i forbindelse med en behandling med Roundup 
Flex, fjernes halm og andet plantemateriale inden sprøjtnin-
gen.Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræ-
ves det, at udsæden er godt dækket.

Brugsanvisning Roundup Flex (fortsat)
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GLYPHOSAT (fortsat)

Afgrøde   Skadegører   Dosis l/ha   Tidspunkt og bemærkninger

Ukrudtsbekæm-
pelse efter såning og 
før fremspiring 

Kvik 2,25-3 Efter såning men før fremspiring. Direkte såning. Anvendes 
direkte såning i forbindelse med en behandling med Roundup 
Flex, fjernes halm og andet plantemateriale inden sprøjtnin-
gen.Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræ-
ves det, at udsæden er godt dækket.

Under frugttræer Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt 

2,25-4,5 Når kvikken har 3-6 blade. Bedste behandlingstidspunkt 
er om foråret/forsommeren, når ukrudtet er i god vækst. 
Roundup Flex må ikke komme i berøring med træernes løv 
eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt, især i 
midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne 
pga. fremkomne rodskud. Anvend afskærmet sprøjtning. Pas 
på vinddrift. Kvik og andre bredbladede græsser bekæmpes 
med 2,25 liter/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og 
smalbladede græsser anvendes højeste dosering.

Kæmpegran (Gran-
dis), nordmanns-
gran, rødgran 

Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt 

1,5-2,6 Når kvikken har 3-6 blade. I kulturer af rødgran, Nordmanns-
gran og Kæmpegran kan Roundup Flex anvendes om efter-
året, når strækningsvæksten er afsluttet og forårsskuddene er 
modne og endeknopperne er dannede. Tidligst når granerne 
er groet fast på blivende sted.

Trækulturer Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt 

1,5-2,6 I andre trækulturer kan uønsket vegetation behandles ved 
afskærmet sprøjtning eller ukrudtsstrygning. Foretages når 
ukrudtet er i aktiv vækst. Kulturen må ikke rammes eller 
komme i berøring med Roundup Flex.

Stødbehandling af 
fældede træer 

Genvækst fra træ-
stubbe 

20 % Oktober-februar. Nyfældede træer behandles straks efter 
fældning med Roundup Flex som sikring mod genvækst og 
rodskud. Roundup Flex kan f.eks. påføres med pensel eller 
rygsprøjte. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men 
dog især på de vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen 
foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående, dvs. fra ca. 
oktober til slutningen af februar. Behandling i træernes saft-
stigningsperiode har ringere effekt. Bemærk at der kan være 
risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekom-
me rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel 
af Roundup Flex fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvi-
dere på ved behandling af evt. rodskud. Vejledende dosering: 
Blanding ved temperatur over -5° C: 200 ml Roundup Flex 
plus 800 ml vand. Blanding ved temperatur under -5° C: 200 
ml Roundup Flex plus 200 ml antifrostvæske (kølervæske) plus 
600 ml vand. Antifrostvæske tilsættes for at lette udbringnin-
gen af blandingen i perioder med lave temperaturer.

Jernbaner, Udyrkede 
arealer 

Græsukrudt, kvik, 
tokimbladet ukrudt 

3-4,5 Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behand-
lingstidspunktet. På tæt og kraftig ukrudtsbestand anvendes 
4,5 liter/ha. Vandmængde: : 200 - 300 liter/ha. Rygsprøjte: 
Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenligt, når mindre 
arealer skal renholdes for ukrudt. F.eks. Omkring gården, i 
hegn og busketter, omkring elmaster o.l. 0,2 - 0,3 l Roundup 
Flex i 10 - 15 liter vand vil kunne dække et areal på ca. 500 
m2. NB! Sprøjt kun på det, der skal bekæmpes. Pas på vind-
drift. Anvend evt. afskærmet sprøjtning.

Brugsanvisning Roundup Flex (fortsat)

Dosis l/ha el. konc.
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GLYPHOSAT  (fortsat)

Glyfonova Accelerator

Aktivstof g/kg-l
glyphosat  450 g/l

Virkningsklasse
HRAC G

Fareklasse         Bimærke
                        Intet 

Faresætninger 
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige 
virkninger.

Godkendelse 
Må kun anvendes til: 1) Ukrudtsbekæmpelse samt ned-
visning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebøn-
ner og græs. 2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 
3) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring 
samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp 
af specielt udstyr. 4) Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige 
havebrugs-, planteskole- og skovkulturer. 5) Ukrudtsbe-
kæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, 
havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Behandlingsfrist
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og 
græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. 
Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før 
høst og om efteråret efter høst.

Forbehold
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet 
(vandløb og søer m.v.) 
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige 
arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frug-
ter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser 
må ikke overskrides. Undgå forurening vandmiljøet 
med produktet eller med beholdere, der har indeholdt 
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ 
Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares 
sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages 
gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af 
visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i 
sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder 
og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner 
efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Optimale virkningsforhold

Minimum Optimum Maksimum

Temperatur 0 °C >15 °C
Luftfugtighed >70 % 100 %
Timer tørvejr 4-6 4-6
Vækstbetingelser Gode

Brugsanvisning Glyfonova Accelerator

Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger
Udyrkede arealer Græsukrudt, kvik, 

rodukrudt
3,2-4,8 Forår eller efterår.

Mod græsser og kvik anvendes 3,2-4 l/ha og mod flerårigt 
rodukrudt f.eks. følfod, mælkebøtte, brændenælde m.m. 
anvendes 4,8 l/ha. Ukrudtet bør være i god vækst, bedste 
behandlingstidspunkt er dog før ukrudtets blomstring. Dose-
ring: 3,2-4,8 l/ha.

Korn Kvik, tagrør, tokimbladet 
ukrudt

1,6-2,4 Senest 10 dage før høst.
Glyfonova 450 Plus anvendes til bekæmpelse af kvik, tagrør 
og tokimbladet ukrudt 10 dage før høst. Kvikken bør ved 
sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Specielt ved anvendelse 
af den meget lave dosering (1,6 l/ha) er det meget vigtigt, at 
sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige. Ved forekomst 
af tagrør og tokimbladet ukrudt anvendes højere dosering. 
Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele 
med en fingernegl. Dette udviklingstrin svarer til stadium 87. 
På dette tidspunkt vil vandindholdet i kernerne være 30% eller 
derunder. Halmen må gerne bruges som foder og strøelse. Vær 
opmærksom på, at der i forbindelse med behandling af korn 
til brød kan eksistere aftale om restriktion m.h.t. brug af glyp-
hosat. Behandlingsfrist: 10 dage Behandlingsområde: Alt korn 
med undtagelse af korn til fremavl. Dosering: Kvikmængde 
mindre end 25 skud pr. m2: 1,6 l/ha Kvikmængde mere end 25 
skud pr. m2: 2,4 l/ha.
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Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger
Ryps, Sennep, Vinter-
raps, Vårraps

Kvik, nedvisning, tokim-
bladet ukrudt

2,4-3,2 Før høst, se bemærkninger.
Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. 
Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 
30%. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af 
skulperne i rapsen er gulgrønne og gulbrune og enkelte sorte 
frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skår-
lægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 
dage efter sprøjtning. Bekæmpelse af kvik: 2,4 l/ha. Nedvisning 
raps, sennep og rybs: 3,2 l/ha.

Ærter Kvik, nedvisning 1,6-3,2 Før høst, se bemærkninger.
Ærterne behandles, når 70-75% af marken har skiftet farve 
fra gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste bælge bør være 
faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er 
ærternes nederste bælge mellembrune til brune, de midterste 
bælge lysegule; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt 
ved anvendelse af den lave dosering (1,6 l/ha) er det meget vig-
tigt, at sprøjtebetingelser og teknik er de bedst mulige. Nedvis-
ningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække sig ud 
over 10 dage. Behandlingsfrist: 10 dage Behandlingsområde: 
Alle ærter med undtagelse af ærter til fremavl Dosering: Min-
dre end 25 kvikskud pr. m2: 1,6 l/ha Mere end 25 kvikskud pr. 
m2 samt andet ukrudt: 2,4 l/ha Nedvisning af ærter: 3,2 l/ha.

Hestebønner Kvik, tokimbladet ukrudt 2,4-3,2 10 -14 dage før forventet høst.
Behandlingen i hestebønner udføres 10-14 dage før planlagt 
høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge 
bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet 
farve til helt sort. Nedvisningsperioden kan dog strække sig ud 
over det ovennævnte antal dage. Behandlingsfrist: 10 dage 
Behandlingsområde: Alle hestebønner med undtagelse af 
hestebønner til fremavl Dosering: Bekæmpelse af kvik og andet 
ukrudt: 2,4 l/ha Nedvisning af hestebønner og tokimbladet 
flerårig ukrudt:3,2 l/ha.

Stub Kvik, spildkorn, tokim-
bladet ukrudt

1,2-3,2 Efter høst på småt ukrudt i vækst.
Bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret 
korn. Doseringen på 2,4 l/ha kan anvendes, når følgende betin-
gelser er til stede: Høj luftfugtighed, Temperatur over 15°C, 
Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften, 
Under 25 kvikskud/m2. Halmen bør fjernes straks efter høst, 
således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 
aktive blade og er ca. 15-20 cm høj, kan der behandles med 
Glyfonova 450 Plus. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, 
må den snittes fint og fordeles godt for at få optimal effekt over 
hele marken. Behandling med Glyfonova 450 Plus bør altid 
foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god 
vækst og har passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for 
høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken. En 
stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe 
klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med tempe-
raturer ned til ÷3°C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på 
virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter 
behandlingen. Dosering Genfremspiret korn og andet ukrudt: 
1,2-1,6 l/ha Kvik: 2,4-3,2 l/ha.

Stub efter frøgræs Genvækst af frøgræs, 
kvik

3,2-4,8 Efter høst på småt ukrudt i vækst.
Generelt anvendes 3,2 l/ha mod kvik og genvækst af frøgræs-
ser. 4-4,8 l/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrap-
græs eller andre smalbladede frøgræsarter. Halmen bør fjernes 
straks efter høst, således at kvikken og græsserne kan komme i 
god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles 
med Glyfonova 450 Plus. Behandlingen med Glyfonova 450 
Plus bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når 
ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling. Undgå 
ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive gen-
vækst af kvikken og græsserne. Jordbearbejdning kan påbegyn-
des 10 dage efter behandlingen. Dosering: 3,2-4,8 l/ha.

Brugsanvisning Glyfonova Accelerator (fortsat)
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Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger
Nedvisning af græs Kulturgræsarter, kvik 3,2 Forår eller efterår.

Glyfonova 450 Plus anvendes til bekæmpelse af kvik og kul-
turgræsser inden høst af sidste slæt. Afgrøden kan anvendes til 
hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. 
Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være veludviklet, 
i god vækst og 15-20 cm høj på behandlingstidspunktet. Ved 
kvikbekæmpelse på intensivt dyrkede græsarealer, særligt i 
kraftige rajgræsmarker, bør man nøje følge kvikkens udvikling. 
Kvikken bør have samme højde som græsset - vær sikker på, 
at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter 
behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset. Ved begyn-
dende gulfarvning og nedvisning af græsset begynder udbyttet 
at falde. Nedvisningen er afhængig af temperatur og vejrfor-
hold. Der kan gå op til 3 uger, før begyndende nedvisning kan 
iagttages. Dosering: 3,2 l/ha.

Frugtplantager, Skov-
brug

Græsukrudt, kvik, 
rodukrudt

2,4-4,8 Forår.
Anvend afskærmet sprøjtning. Kvik og andre græsser bekæm-
pes med 2,4 l/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt anven-
des højeste dosering. Bedste behandlingstidspunkt er lige før 
begyndende blomstring, når ukrudtet er i god vækst. Glyfonova 
450 Plus må ikke komme i berøring med træernes løv eller rod-
skud, idet træerne da kan skades betydeligt. Især efter midten 
af juni vil der være større risiko for skade på træerne pga. frem-
komne rodskud. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer må kun 
anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. 
Pas på vinddrift. Dosering: 2,4-4,8 l/ha.

Abies grandis, Nord-
mannsgran, Rødgran

Græsukrudt, kvik, 
rodukrudt

2,4-2,8 Efterår.
GLYFONOVA® ACCELERATOR bekæmper en- og tokimbladet 
vegetation - bl.a. kvik, agertidsel, ørnebregne m.fl. - samt 
mindre løvtræopvækst og buske. Behandlingen foretages 
om efteråret, når strækningsvæksten hos kulturplanterne er 
afsluttet, dvs. Når årsskuddene er modne og hårdføre, og de 
nye endeknopper er dannet. Sprøjtning ved høj luftfugtighed, 
80-100%, kan forringe kulturplanternes tålsomhed. Vand-
mængde 400-600 l/ha.

Stødbehandling af 
fældede træer

Genvækst fra træstubbe, 
rodskud fra træer

16 % Oktober-februar.
Nyfældede træer behandles straks efter fældningen med 
GLYFONOVA® ACCELERATOR som sikring mod genvækst og 
rodskud. GLYFONOVA® ACCELERATOR kan f.eks. påføres med 
pensel eller rygsprøjte. Behandlingen foretages på selve snit-
fladen, men dog især på de vedagtige dele nær mest barken. 
Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgåen-
de, dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar. Behandlingen 
i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt. Vejledende 
dosering 160 ml GLYFONOVA® ACCELERATOR plus 840 ml 
vand.

Selektiv ukrudtsbe-
kæmpelse med spe-
cielt udstyr

Skræppe, spildplanter af 
sukkerroer, tidsler

40 % Forår eller efterår: Ukrudtsroer og andet stort ukrudt bekæm-
pes med en 40% opløsning (2 dele GLYFONOVA ® ACCELE-
RATOR og 3 dele vand), når ukrudtet er 10-15 cm højere end 
afgrøden. Denne opløsning af GLYFONOVA® ACCELERATOR 
udbringes med påstrygningsudstyr, f.eks. Weed-Wiper, som 
påstryger opløsningen på ukrudtets blade og stængler uden at 
berøre afgrøden. Den bedste effekt på ukrudtsroer opnås ved 
2 behandlinger udført i modsatte retninger. Anden behandling 
kan evt. foretages 3-4 uger senere. Skræpper, tidsler m.m. på 
f.eks. græsarter bekæmpes bedst lige før begyndende blom-
string. Påstrygningsudstyret indstilles således, at det rammer 
de planter, der skal bekæmpes, mindst 5-10 cm over afgrødens 
top uden at berøre afgrøden. Ukrudtsroer, stokløbere og andet 
ukrudt bør på behandlingstidspunktet være i aktiv vækst. 
Planter, som er begyndt at få træagtig vækst, er vanskelig at 
bekæmpe. Kommer kulturplanterne i berøring med opløsnin-
gen, bliver også disse bekæmpet. Undgå dryp under behandlin-
gen. Følg også vejledning for påstrygningsudstyret.

Brugsanvisning Glyfonova Accelerator (fortsat)
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