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Indledning  
Formålet med forsøget er at undersøge hvilken effekt vækstregulering har på udbyttet og om der kan 
være nogen positiv indvirkning ved at tilføje svampemiddel i samme kørsel. Der er tildelt NS 30-2, 138 
kg/N til forsøget og derefter forsøgt forskellige strategier med produkterne Bell, Comet Pro, Cycocel 750, 
Moddus M og Moddus Start. Det er vigtigt at lægge mærke til at led 5, 6 og 7 ikke overholder den samlet 
lovmæssige maxdosering af Moddus produkterne. 
 
Resultater  
I tabel 1 ses at led 3 kommer ud med det bedste udbytte med 484 kg frø, hvor der er kørt en kombination 
af svampemiddel og vækstregulering. Der ses dog i led 1 og 2, et lille merudbytte ved at tilføje svampe-
middel i hundegræs, dog er det ikke økonomisk rentabelt. Det største nettomerudbytte ses i led 7 og dér 
er kørt med 0,4 Moddus S og 0,8 Moddus M. + 0,2 spredeklæbemiddel ”Agropol”.  
lovmæssigt er det ikke muligt at anvende denne strategi i praksis og den bør ikke kopieres. Det skal siges 
at det er meget vejrafhængigt om der er behov for svampemiddel og hvilken mængde vækstregulering 
der er nødvendig. Indtil videre er der en tendens til at hundegræs ikke betaler for at der bliver tilført 
svampemiddel. Forsøget er ikke statistisk sikkert og variationerne i de forskellige led kan ikke danne en 
klar konklusion. 
 
Tabel 1. Oversigt over resultaterne af forsøget, alle behandlinger udført i stadie 47. 

Forsøgsvært: Holmegård Gods – 4684 Holme Olstrup - Hundegræs, frø - Sort: Amba - Forfrugt: hundegræs: frø – JB 6. 
 
 
 
 

Led  Dato Middel Meldug  
 

Udbytte og 
merudbytte  

Behandlings-
omkostninger 

Nettomer-
udbytte  

  % kg frø kg frø kg frø 
1. 08-05-2019 0,8 Moddus M + 0,2 Agropol 5 418 21 0 
2. 05-05-2019 0,5 Bell + 0,3 Comet Pro 1 0,8 30 -9 

3. 05-05-2019 
08-05-2019 

2,0 Cycocel 750 
0,8 Moddus + 0,5 Bell + 0,3 Comet Pro 1 66 69 17 

4. 08-05-2019 0,8 Moddus + 0,5 Bell + 0,3 Comet Pro 1 14 46 -10 
5. 08-05-2019 1,2 Moddus + 0,5 Bell + 0,3 Comet Pro 1 52 53 19 

6. 05-05-2019 
08-05-2019 

0,4 Moddus Start 
0,8 Moddus + 0,5 Bell + 0,3 Comet Pro 1 43 61 3 

7. 05-05-2019 
08-05-2019 

0,4 Moddus Start 
0,8 Moddus M + 0,2 Agropol 2 55 36 39 

LSD    ns   

Tidlig kørsel med Cycocel fulgt op af Moddus M og svampemiddel giver det bedste udbytte Net-
tomerudbytte taler ikke for svampebekæmpelse.  
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Perspektivering  
Det er ikke lovligt at anvende mere end 0,8 l/ha af Moddus produkterne i hundegræs fordi mængden af 
aktivstoffet Trinexapac- ethyl overskrider det lovmæssige. Midler som Medax top, Cycocel, Terpal og Ce-
rone indeholder ikke Trinexapac og er dermed ikke tilknyttet regelsættet. Selvom forsøget ikke er stati-
stisk sikkert, kan det antages at Cycocel 750 har en positiv indvirkning på både udbyttet og nettomerud-
byttet. Tidligere års forsøg går ud med samme resultat, at vækstregulering godt kan betale sig, mens svam-
pebekæmpelse ikke er nødvendigt.    
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