
 

Registrering af Glyfosatholdige midler 

 

Side 1 

 

Anvisning og nøgleord for glyfosatholdige midler 

 Unikt for Glyfosatholdige midler er at der udspecifiret flere 

relevante anvendelsesområder i samme afgrøde. Det kan 

eksempelvis være før såning, før fremspiring men også til 

nedvisning før høst eller i stub efter høst. Doseringens 

størrelse afhænger af hvilken af anvendelsesområderne der 

anvendes. 

Når vi i Planteværnstjekket skal finde hvilke dosering der er 

godkendt er vi nød til at fastslå hvilken anvendelsesområde der 

er tale om i forhold til afgrøden. Det er ikke svært, for vi kan 

sammeligne behandlingstilspunktet i forhold til høst af 

hovedprodukt og så tidspunkter på markbladet. 

Vinterhvede efter frøgræs 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Læg altid stub behandling i 

den afgrøde der danner 

stubben. Så er relationen 

mellem afgrøde og anvisning 

korrekt og Planteværns-

tjekket vil give en grøn 

smiley. 

 

Vi nedvisner frøgræs med 6 l/ha Glypper. Hvordan skal det 

registreres? 

Midlet er godkendt til behandling i frøgræsstub med 6 l/ha, så vi 

fra Datalogisk mener, at det skal noteres i frøgræsstubben hvor 

planteværnstjekket også giver en grøn smiley.  

 

Prøver du at registrere det før såning i vinterhveden får du en 

rød smiley for Glypper er kun godkendt med 4 l i vinterhvede. 

 

 

NB! Hvis du indberetter brug af 6 l i vinterhvede, vil 

doseringens størrelse naturligt vil påkalde sig opmærksomhed. 

Heldigvis er Miljøstyrelsen (MST) opmærksom på at netop 

glyfosatanvendelsen kan blive skrevet ind i begge afgrøder, 

men det vil kræve et fysisk kontrolbesøg at konstatere, at der 

ikke var en overtrædelse. 

 

Vinterhvede efter vinterhvede 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi sprøjter med 1,5 l Roundup PowerMax i stubben før såning af 

vinterhvede. Hvordan skal det registreres? 

Midlet er godkendt til behandling i stub med 2 l/ha, så vi fra 

Datalogisk mener, at det skal noteres i stubben, hvor 

planteværnstjekket også giver en grøn smiley. 

 

Prøver du at registrere det før såning i vinterhveden får du en 

rød smiley da Roundup PowerMax kun må anvendes før såning 

om foråret. Ikke i efteråret. 
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Læg altid stub behandling i 

den afgrøde der danner 

stubben. Så er relationen 

mellem afgrøde og anvisning 

korrekt og Planteværns-

tjekket vil give en grøn 

smiley. 

 

Bemærk også at Roundup PowerMax kun må anvendes 1 gang 

pr. sæson. 

Vælger du at indskrive en ”stub behandling”, som ”før såning” i 

den efterfølgende afgrøde, så begrænser du også dine 

muligheder for at anvende Roundup PowerMax til nedvisning 

eller i stubben i samme afgrøde, hvis det blev nødvendigt. 

 

Vårsæd efter pligtige/husdyr- eller målrettede efterafgrøder 

 

 

 

 

 
 

 

 

Læg altid stub behandling i 

den afgrøde der danner 

stubben. Så er relationen 

mellem afgrøde og anvisning 

korrekt og Planteværns-

tjekket vil give en grøn 

smiley. 

 

Vi sprøjter med 2 l Glyphomax HL i efterafgrøden i stubben så 

arealet er klar til vinterpløjning fra 1. november og såning af 

vårsæd næste forår. Hvordan skal det registreres? 

Midlet er godkendt til behandling i stub med 2 l/ha, så vi fra 

Datalogisk mener, at det skal noteres i stubben, hvor 

planteværnstjekket også giver en grøn smiley. 

Men der er også mulighed for at registrere behandlingen i 

vårbyg som ”før såning”.  

 
 

Vær opmærksom på, at har man kun vårsæd i sædskiftet af 

hensyn til udlæg af pligtige-, husdyr- eller målrettede efter-

afgrøder så belastes vårsæden altid med omkostningerne til 

nedvisning hvis ikke det indskrives som sædskifteomkostning. 

Behovet for at notere forbruget i den kommende afgrøde trods 

det juridiske i at produktanvisningen ofte kun peger på forfrugts 

afgrøden forsvinder når det er en sædskifteomkostning. 

Nedvisning før høst, men efter 1. august 

 

 

 

Vi nedvisner med 1,5 l Roundup PowerMax før høst i vårbyg den 

10. august. Hvordan skal det registreres? 

Midlet er godkendt til nedvisning før høst med 1,5 l/ha, så det 

indskrives i vårbyg før høst. 

Det må under ingen omstændigheder skrives i næste afgrøde, 

for ”Før høst sprøjtning skal anvises selvom det er efter 1/8”. 

 

 

Behandlingen skal skrives i den afgrøde hvor i den udføres.  

Miljøstyrelsen oplyser, at de følger den forlængede planperiode 

som gødningsreglerne selvom en behandling kan ligge efter 30. 

september, så skal behandling skrives i den afgrøde hvori den 

udføres. 
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Før såning af roer i foråret 

 

 

 

Vi sprøjter med 2 l/ha Glyfonova 450 Plus den 22. marts før 

pløjning den 2. april og såning af fabriksroerne. Hvordan skal 

det registreres? 

Midlet er godkendt til behandling mod kvik - forår med op til 3,2 

l/ha, så det indskrives i Roerne. 

 

 

Midlet er også godkendt til Ukrudtsbekæmpelse efter såning og 

før fremspiring med 1,0 l/ha, men med denne dosering og 

timing, vil der ikke kunne opnås rodeffekt på f.eks. kvik. 

 

På alle etiketter findes flere overlappene anvendelsesområder 

med forslag og løsninger firmaerne kan stå inde for, men i 

planteværnstjekket vil vi kun vise forbrug i forhold til max 

dosering.   

 

Læs Altid Etiketten. Det er Etiketten samt Miljøstyrelsens 

godkendelse, der angiver den lovlige anvendelse af produktet. 

 

 
 


