
Hvordan kan vi reducere forbruget af Roundup uden at få dårligere effekt?

Additivers indflydelse på effekten af aktivstoffet.

Mikronæringsstoffers påvirkning af ukrudtsmidlernes effekt.

v. Ole Munk Truelsen, BJ-Agro



• Problemer er ikke glyphosat (aktivstoffet)

• Problemet er bl.a. Tallowamine – formuleringsstof.
• Super godt til formulering af produkt

• MEN har hormonforstyrrende egenskaber og kan skade arveanlæg og under 
mistanke for at være kræftfremkaldende

• Tallowamine anvendes ikke længere
• Uden Tallowamine øges forskellen på produkterne

• Men udvikling gør nogle produkter bedre!

• Glyphosat og nedbrydningsstoffer er fundet i grundvandet.

Hvorfor er der problemer med Roundup



”Folkedomstolen”





Uoverenstemmelse med salg og forbrug

Men stadig stor forskel

i salg af glyphosat

og indberettet forbrug



Sørg for at få indberettet forbruget af Roundup

• Hvad står der i loven

Stk. 3. Indberetningen skal omfatte perioden 1. august – 31. juli (planperioden). For ejere og brugere, der dyrker 
arealer, der skal behandles med plantebeskyttelsesmidler efter den 31. juli, men inden 30. september, og som 
skal høstes inden den 31. december, forlænges planperioden til den 30. september.

• Hvad betyder det?



← Sprøjtninger før høst hører til pågældende høstår → Sprøjtninger efter høst hører til næste 
høstår  (og det er her problemet opstår)

→ Alle glyphosat-sprøjtninger i efteråret 
efter høst tilhører den nye afgrøde!

Sørg for at få indberettet forbruget af Roundup

Høst



Produkt Roundup PowerMax Roundup Flex Roundup Bio ATR Glyphosat 480

Indhold aktivstof 720 g 480 g 360 g 480 g

Formulerings-salt Ammoniumsalt Kaliumsalt Isopropylaminsalt Dimethylamine

Tørvejr Min 1 t (2-4) Min 4 t (4-6) Min 4-6 t (4-6) 6 t

Jordbehandling

Énårigt 6 t 6 t 24 t 24 t

Kvik 2 d 2 d 10 dage 10 dage

Flerårigt 5 dage 5 dage 10 dage 10 dage

Typer af Glyphosat-produkter

Saltformulering er nødvendig for opløseligheden – opløseligheden for glyphosat alene er 12g pr l 



• Glyphosat hæmmes af højt pH

• Glyphosat hæmmes af hårdt vand

• Optagelse påvirkes af koncentration

• Optagelse påvirkes af fordelingen på bladet

• Type og størrelse på ukrudt

Hvad påvirker effekten af glyphosat?



• Glyphosat opløst i vand er en svag syre som kun sænker pH meget 
lidt.

• Glyphosat er negativ ladet ved pH > 6,5 → Glyphosat kan binde 
metal-ioner i vandet (Fe, Ca, Mg, K, Na) Kation-antagonisme
• Op til 10 % aktivstof kan bindes – størst betydning ved lav dosis.

• pH skal sænkes til ca 5 for at glyphosat skifter ladning og bliver 
neutral → ingen binding af metal-ioner 

• Flere forskellige produkter
• Flex pH, NovaBalance, pH-Fix5, fosmagnit, citronsyre etc. 

pH i sprøjtevæske



Blødt og hårdt vand
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Blødt vand Hårdt vand

Glyphosat opløst i henholdsvis blødt og hårdt vand 

Kilde: https://ppp.purdue.edu/wp-content/uploads/2016/08/PPP-107.pdf
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Vandkvalitet

Hårdhedsgrad 20: 20 g CaO/100l vand=

14 g Ca+2/100 l vand=

0.35 mol/100 l vand

Effekt på glyphosat: 0.35 mol glyphosat/100 l vand=

59 g glyphosat (0.35 x 169)

DJF

Vandmængde Inaktivt glyphosat 

100 l 59 g (0,164 l Roundup 360 – 9 kr)

125 l 74 g (0,205 l Roundup 360 – 11 kr)

150 l 89 g (0,250 l Roundup 360 – 14 kr)

175 l 103 g (0,29 l Roundup 360 – 16 kr)

200 l 118 g (0,33 l Roundup 360 – 18 kr)

Teoretisk inaktivering af glyphosat i vand med hårdhed 20



Svarer til 155 g glyphosat! 



Betydning af vandmængde



Effekt af klæbemiddel
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Virkning og vejret, eks med tidsler



• Lerjord – besværliggør pløjning
• Mindre risiko for udvaskning (Som regel mindre nedbør)

• Kan med fordel nedvisnes efter fristen (Efterår).

• Sandjord – kun hvor der er kvik eller rodukrudt
• Risiko for udvaskning ved nedvisning i efteråret

• Vent til forår – oftest ikke nødvendig

• Kør evt forager og yderomgang

• Vårbyg har tidlig optagelse af N – kraftig efterafgrøde nedmuldes tidligt for at 
undgå immobilisering af N i forbindelse med omsætning.

Glyphosat – efterår vs forår



• Kvik skal have 3-4 blade før planten sender 
saftstrømmen ned i udløberne!

• Rodukrudt – må ikke være tørkestresset

• Ukrudtet skal have udviklet skud til at optage og sende 
saftstrømmen ned i rødderne.

• God effekt på kvik og rodukrudt efter nattefrost.

Kvik og rodukrudt



• Anvend den rigtige type produkt (ifht jordbehandling)

• Konditioner vandet 
• Hårdhed og pH – anvend Flex pH 

Få optimalt ud af glyphosat.



Kend dit vand

Vandværket – se deres hjemmeside eller ring DIY - Gør Det Selv 

Vand fra egen boring, vandløb etc



Flex pH Complex, daglig tale Flex pH

• Løser problem med hårdt vand

• Sænker pH i sprøjtevæsken

• Stabiliserer pH i sprøjtevæsken

• Sikrer virkning af alle glyphosat-produkter

• Muliggør tildeling af Bor i blanding med andre midler/mikro

• Forbedrer virkningen af vækstregulering

• Husk altid spredeklæbemiddel

• Normal dosis vil være 0,1 -0,2 l per 100 l vand. 

(2,5 – 5 kr pr 100 l)
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Mængde pH Flex pr 100 l vand 0,0 0,1 0,2 0,25



• Anvend den rigtige type produkt (ifht jordbehandling)

• Konditioner vandet 
• Hårdhed og pH – anvend Flex pH 

• Anvend altid spredeklæbemiddel (meget vigtigt ved lav dois)

• Anvend så lav vandmængde som muligt 

• Der er ikke meget der tyder på at sprøjtetidspunktet har betydning. 
Husk dog at glyphosat skal optages før det virker!

• Undgå at bekæmpe tørkestressede planter, specielt tidsler

Få optimalt ud af glyphosat.



Spørgsmål ?

Har man lyst til at prøve så tag en dunk ☺



Additiver – hvad og hvorfor



Spredeklæbemiddel

Kilde: https://ppp.purdue.edu/wp-content/uploads/2016/08/PPP-107.pdf



Kilde: https://ppp.purdue.edu/wp-content/uploads/2016/08/PPP-107.pdf

Penetreringsolie



Effekten af olie

Topik EC 100 g

Topik alene

Topik + olie (mineral eller vegetabilsk)



https://www.canr.msu.edu/news/effect_of_water_ph_on_the_stability_of_pesticides

pH og pesticidernes holdbarhed



Kilde: https://ppp.purdue.edu/wp-content/uploads/2016/08/PPP-107.pdf

pH i sprøjtevæsken



pH og SU-midler



Påvirker mikronæring effekten af ukrudtsmidler?

• Ukrudtsmidler skader kulturplanterne i større eller mindre omfang.
• Planterne har ”forsvarsmekanismer” som afgifter planterne.

• Mangel på mikronæring kan fremme sprøjteskader

• Specielt Cu er vigtig i afgiftningen er ukrudtsbekæmpelse

• Mikronæring kan oftest blandes sammen med ukrudtssprøjtning
• MCPA og Mangan har dog til tider givet problemer 



Express

Intet tyder på at mikronæring hæmmer virkning af ukrudtsmidlerne, måske tværtimod


