
 Borup, den 10. august 2005 
  
   
Til IP-ukrudtsgruppen 
   
  

Summarisk referat af gruppens 2. møde 
tirsdag, den 9. august 2005 hos John Korshøj  

  
  
Deltagere: 
Paul Christensen (tovholder), Christian Greve, Henning Sørensen, John Korshøj, Lars Geil og Poul 
Nicholaisen. 
  
  
Mødets indhold:    
  
Gennemgang af de indhøstede erfaringer fra årets demonstrationsbehandlinger med ukrudtsbekæm-
pelse: 
  
Lars Geil havde fremsendt fire fotos fra demonstrationsparceller taget den 7/8.  
I ubehandlet optrådte en ret kraftig bestand af især kornblomst og melde,  
men intet græs.  Ved Roundup / MCPA (½ + ¼ l/ha) udbragt afskærmet med rækkegående Suzuki 
den 8/6 2005 var en meget fin effekt i striberne.Ved mekanisk strigle behandlet den 18/5 og 8/6 
2005 var kun en meget beskeden effekt at se.  Gruppen var enig om, at striglen ikke var relevant for 
praktisk dyrkning.  Ved simazin (4 l/ha) bredsprøjtet den 30/5 2005 var en overraskende god effekt 
med meget fin virkning.  Ved Titus (30 g/ha + Lissapol) bredsprøjtet den 30/5 2005 på en helt 
nyfremspiret vegetation var en overraskende dårlig effekt med praktisk talt ingen virkning at se. 
  
Henning Sørensen arbejder med udvikling af en dug, der vædes af sprøjtevæske a´la weed wiper 
systemet til Roundup/MCPA. 
  
  
Næste møde:    
  
Afholdes hos Henning Sørensen i Horsens torsdag, den 16. marts 2006 kl. 10.00.  Her vil Henning 
fremvise sit nye redskab af ”afstygningstypen”, og vi skal drøfte demonstrationsplanerne for 2006. 
  
  
Besigtigelse i felten:    
  
Efter mødet beså deltagerne en nordmannskultur, hvor John Korshøj havde prøvet forskellige for-
mer for ukrudtsbekæmpelse: 
  
Ubehandlet:  Ret kraftig vegetation af pileurt, gederams, grå bynke, dueurt, burresnerre og stor-
kenæb. 



Roundup / MCPA (1 + 1 l/ha) med og uden ½ l Rapsodie (penetreringsolie) udsprøjtet afskærmet 
den 27/5 2005:  Olien har ikke givet synlig forskel i de pågældende doseringer.  Fin virkning; kun 
en smule frøukrudt. 
MaisTer (150 g/ha) udsprøjtet afskærmet den 9/6 2005:  Dårlig virkning; meget dueurt, burresnerre 
og storkenæb.  Er måske udsprøjtet for sent på for stort ukrudt. 
Terbuthylazin + Karmex (4 l + 1 kg/ha) bredsprøjtet den 10/4 2005:  Dagens hit.  Meget fin virk-
ning, kun en smule stor nælde og grå bynke samt noget Stolt Henriks brandbæger. 
  
Herudover havde John nogle nøjere afprøvninger af MaisTer med forskellige kombinationer af af-
skærmet / bredsprøjtning, tidspunkter (2/5 og 27/5 2005) og doseringer (50, 100 og 150 g/ha).  Det 
var tydelig, at doseringer under 150 g/ha var ikke interessante for praktiske dyrkere.  Ved denne 
dosering fremkom stadig en stor mængde storkenæb, der ikke er følsom for midlet, samt en hel del 
burresnerre.  Ved lavere doseringer fremkom uacceptable mængder pileurt, gederams, dueurt, 
burresnerre m.v. 
 


