
Ukrudtsbekæmpelse i 
energipoppel

05-08-2014

Skadegørere Tidspunkt Løsning 
Dosis pr. 

ha. 
Pris Bemærkninger 

Frøukrudt, 
græsukrudt

Forår (april-
begyndelsen af 
maj) før kulturens 
knopbrydning

Pistol 3,1 1.363 På fugtig jord, når ukrudtet er i 
vækst, og temperaturen er 
over 2-4°C. Behandling kan 
ske med uskærmet sprøjtning 
ind til 10 dage før 
knopbrydning. 

Frøukrudt, 
græsukrudt

Forår når ukrudtet 
er i god vækst

Pistol 3,1 1.363 Skærmet sprøjtning. Efter 
knopbrydning skal 
behandlingen ske med 
skærmet sprøjtning. Poppel er 
følsom for afdrift. 

Kvik, tokimbladet 
ukrudt

Marts-juni Roundup Bio 1,5 - 3 75-
150 

Bruges når ukrudtet er i 
vækst, enten før knopbrydning 
eller ved afskærmet sprøjtning 
efter knopbrydning. Tilpas 
dosis efter mængden af kvik. 
Gælder også for andre 
produkter indeholdende 360 
g/l glyphosat. 

Kvik, tokimbladet 
ukrudt

Marts-juni Glyfonova 450 Plus 1,2 - 2,4 78-
156 

Bruges når ukrudtet er i 
vækst, enten før knopbrydning 
eller ved afskærmet sprøjtning 
efter knopbrydning. Tilpas 
dosis efter mængden af kvik. 

Burresnerre, 
dueurt, enårig 
rapgræs, kamille

Forår (april-
begyndelsen af 
maj) før kulturens 
knopbrydning

Logo + LogoOil (100 + 
1,33) -

(150 + 2)

376-
565 

Må ikke anvendes efter 
knopbrydning Der sprøjtes 
på fremspiret, max. 20 cm højt 
ukrudt. Kvik hæmmes 
gennem en stor del af 
vækstsæsonen. Logo er 
identisk med ukrudtsmidlet 
MaisTer, men kun Logo er 
godkendt i energipoppel. 

Enårig rapgræs, 
tokimbladet 
frøukrudt

Medio marts Quartz 0,25 146 Off-label godkendelse
Brugeren skal være i 
besiddelse af off-label 
vejledningen før anvendelse. 
Bedst effekt ved udbringning 
på fugtig jord. Anvendes i en 
strategi med glyphosat eller 
Logo. 

Kvik, rajgræs, 
spildkorn

April-maj Agil 100 EC 0,5 - 1,5 121-
363 

Off-label godkendelse
Bruger skal være i besiddelse 
af off-label vejledningen før 
anvendelse. Kvik 3-5 blade. 

Kanadisk 
bakkestjerne

April-maj når 
temperaturen er 
over 15°C

Matrigon 72 SG + 
Renol

0,165 + 
0,5

468 Matrigon må kun anvendes 
ved pletsprøjtning. 0,165 kg 
Matrigon 72 SG svarer ca. til 
1,2 l Matrigon. 

Gråbynke, tidsler Maj-juni når 
temperaturen er 

Matrigon 72 SG + 
Renol

0,165 + 
0,5

468 Matrigon må kun anvendes 
ved pletsprøjtning. 0,165 kg 
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over 15°C og 
ukrudt er 10-30 
cm, men inden 
ukrudtets 
knopstadium

Matrigon 72 SG svarer ca. til 
1,2 l Matrigon. 
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