
 Borup, den 10. marts 2006 
  
 Til IP-ukrudtsgruppen 
   
  

Summarisk referat af gruppens 3. møde 
onsdag, den 8. marts 2006 hos Henning Sørensen  

  
  
Deltagere: Paul Christensen (tovholder), Henning Sørensen, John Korshøj, Lars Geil og Poul 

Nicholaisen. 
  
Afbud:  Torben Lund. 
  
Fraværende: Christian Greve. 
  
  
Mødets indhold:    
  
Paul Christensen efterlyste input til et skema eller logbog for registrering af ukrudt inden der kan 
udføres herbicidbehandling efter et IP-dyrkningssystem.  Man skitserede et skema med to årlige 
tilsyn – i august og slutningen af maj (se sidste side). 
  
Poul Nicholaisen kontakter en landbrugskonsulent og undersøger, om der findes et tilsvarende ske-
ma i landbruget. 
  
Deltagerne fik præsenteret ”årshjulet”, og fandt det var et godt initiativ.  Det skal rettes til m.h.t. 
antal ukrudtsvurderinger.  Der var enighed om, at det er en god ide at lave det i forskellige farver på 
gennemsigtig materiale for ukrudt, insekter m.v. 
  
Paul Christensen lovede at sende ”årshjulet” pr. mail.  
  
  
Demonstrationsbehandlinger i 2006:    
  
Man enedes om, at alle deltagerne så vidt muligt anlagde nogle rækker i 2006 med følgende be-
handlinger: 
  

1)                  ubehandlet 
2)                  bredsprøjtning med Logo 150 g/ha 
3)                  bredsprøjtning med glyphosat 2 l/ha. Ca. 25/4-1/5 
4)                  bredsprøjtning med glyphosat ½-3/4 l/ha. Ca. 15.-20/6 
5)                  afskærmet sprøjtning med glyphosat + ammoniumsulfat 1+1 l/ha. Ca. 10/5 
6)                  afskærmet sprøjtning med glyphosat + ammoniumsulfat 1+1 l/ha. Ca. 10/6 
7)                  afskærmet sprøjtning med glyphosat + ammoniumsulfat 1+1 l/ha. Både 10/5 og 10/6 

  



Alle forsøgsværter tager digitale fotos af arealerne på behandlingstidspunkterne.  Alle tager også 
fotos af de forskellige, væsentlige ukrudtsarter på forskellige udviklingsstadier inkl. kimblads-
stadiet. 
  
Henning Sørensen medtager en behandling med hans nye afstrygningsredskab, der består af bom-
me, som bevæger sig ud og ind med en dug vædet med en ret koncentreret opløsning af Roundup 
eller MCPA. 
  
  
Næste møde:    
  
Afholdes hos Poul Nicholaisen i Horsens tirsdag, den 1. august 2006 kl. 10.00.  Her vil vi se Pouls 
demonstrationsbehandlinger, og alle medtager fotos af egne arealer. 
  
  
Eventuelt:    
  
Poul Nicholaisen fortalte om sine erfaringer med samtidig udbringning af Karate mod ædelgranlus 
og ukrudtsmidler. 
  
Henning Sørensen efterlyste erfaringer med de nye bladgødninger til juletræer.  Flere havde afprø-
vet forskellige kombinationer af gødning i 2005, men ingen kunne melde om nogen gunstig virk-
ning heraf. 
  
  
Paul Christensen 
 


