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Ukrudtstyper

• Bredbladet ukrudt

- Frøukrudt fra øverste jordlag med et overfladisk mindre rodnet. 

- Bekæmpes let af de forskellige metoder.

• Græsukrudt

- Alle græstyper, mest almindelige er de lave rapgræstyper. Har et stort 
forgrenet rodnet. 

- Svære at bekæmpe mekanisk eller med varme.

• Senegræs/kvik

- Formeres næsten udelukkende via underjordiske udløbere. Forsøg på 
mekanisk bekæmpelse opformerer problemet.

- Kun behandling med ukrudtsmiddel har tilstrækkelig effekt. 

• Tidsler

- Vokser ofte i kolonier, idet en del af formeringsvejen er underjordiske 
udløbere. En hyppig og vedvarende indsats i en årrække er nødvendig 
for at komme problemet til livs. Forsøg på mekanisk bekæmpelse 
opformerer problemet. 

- Er svære at bekæmpe med alle metoder. 



Bekæmpelsesmetode: Mekanisk

- Fordele 

• Enkel og kan udføres af alle. Kræver som basis kun 
simple redskaber

- Ulemper 

• Meget arbejdskrævende og skal foretages meget 
hyppigt for at opretholde et godt 
renholdningsniveau.

• Kun rimelig effektiv på frøukrudt

• Opformerer ofte rodukrudt som tidsler og 
senegræs/kvik

• Provokerer nye frø til at fremspire

• Metoden går ud på, at man skærer plantens overjordiske dele væk fra de 
underjordiske, og i visse tilfælde dækker de overjordiske dele med jord.



Bekæmpelsesmetode: Varme

- Fordele

• Varmebehandling efterlader “kun” CO2, som biprodukt til 
omgivelserne 

- Ulemper

• Begge varmemetoder er meget arbejdskrævende og skal 
foretages meget hyppigt for at opretholde et godt 
renholdningsniveau.

• Kun rimelig effektiv på frøukrudt og delvist på græsukrudt.

• Gasbrænding er omkostningstungt, brandfarligt og stærkt 
CO2 belastende. 

• Risiko for skade på omgivelser og belægningsoverflader ved 
hyppig brug.

• Risiko for at brande opstår, og at man beskadiger tekniske 
installationer.

• Metoden går ud på, at man varmebehandler de overjordiske dele af ukrudtsplantens 
celler, så de sprænges, hvorved de overjordiske dele af planten dør. Varmebehandling 
kan enten ske ved gasbrænding eller behandling med vanddamp.



Bekæmpelsesmetode: Herbicid

• Metoden udføres med glyfosatholdige produkter, der virker systemisk. Derved opnås 

en effekt på både de overjordiske og underjordiske dele.

- Fordele

• Mindre arbejdskrævende at udføre, idet bl.a. 
behandlingsfrekvensen er ca. det halve af de øvrige metoder.

• Metoden er væsentlig mere effektiv overfor græsser, især 
senegræs/kvik.

• Indkøb af glyfosat er også væsentlig billigere end indkøb af 
flaskegas.

• Kan anvendes tæt op ad bygninger og tekniske installationer 
uden skade eller med misfarvninger til følge.

- Ulemper

• For professionel anvendelse kræves der sprøjtecertifikat. 

• Glyfosat efterlader i en periode ikke-udvaskelige 
nedbrydningsprodukter i jorden, som med tiden omdannes til 
naturlige organiske elementer. 

Herbicidbehandling foretages ofte med glyfosat
produkter som f.eks. Roundup® eller Glyfonova®

Plus



Evaluering af metoder

Mekanisk Varme (brænding/damp) Herbicid (glyfosat)

Effekt på ukrudtstyper:

Frøukrudt OK OK OK

Græsukrudt Meget ringe Delvist OK

Senegræs/kvik Meget ringe, kan opformeres Ringe OK

Tidsler Delvist, kan opformeres Delvist Delvist

Effekt på rodsystemet Ingen Ingen Fuld systemisk effekt

Arbejdsindsats:

Pr. behandling Meget tidskrævende Tidskrævende Relativ hurtig

Hvor ofte skal behandles Ret hyppig Hyppig Få gange pr. år.

Fordele: Simple / enkel metode Efterlader “kun” CO2 Lav arbejdsindsats

Væsentlig mere effektiv

Længere varende effekt

Økonomisk i drift

Ulemper: Meget arbejdskrævende Noget arbejdskrævende Sprøjtecertifikat påkrævet for professionelt brug

Ringe og kort effekt Kun overjordisk effekt

Provokerer frøukrudt til spiring Brandfarlig (gas)

Opformerer rodukrudt Risiko for skade på omgivelser

Meget omkostningstungt Dyrt indkøb af gas

Stort CO2 udslip



Hvad med CO2



CO2 udledning ved gasbrænding af ukrudt 

vs. bekæmpelse med Glyfonova® Plus

Mængder og forbrug ifølge producenternes opgivelser. 11.250 kvm er normal dagligt areal for 
behandling med gas med 100 cm redskab. Det samme areal er anvendt for Glyfonova® Plus, uden 
dette er et udtryk for daglig kapacitet. Glyfonova® Plus udleder ikke direkte CO2, så 
produktionsudledning er anvendt i stedet. For gas er produktionsudledning for CO2, ikke indregnet, 
men kun udledningen i forbindelse med afbrænding.

Bemærk at CO2 mængden stiger kraftigt ved anvendelse af håndbrændere uden skærm.

Kilde vedr. beregning af gasanvendelse: Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse. Vejforum 8-9 dec. 2010. 
Gregers Münter, Salgs- og Entrepriseleder, NCC Roads A/S, gremun@ncc.dk 

Arbejdsdag Gas Glyfonova Plus

Behandlet m2 dag 11.250 11.250

Forbrug pr dag 200 ltr 3,4 ltr

CO2 kg udledt pr. liter forbrugt produkt 2,98 0,72

CO2 kg pr. dag 596 3,06

CO2 kg pr. m2 pr. dag 0,053 0,000272

Antal behandlinger pr. år 10 5

CO2 kg pr. m2 pr. år 0,53 0,00136

Forholdstal:  CO2 udledning på årsbasis. 389 1

Gasbrænding udleder næsten 400 gange mere CO2 en behandling med Glyfonova® Plus



Økonomi ved gasbrænding af ukrudt 

vs. bekæmpelse med Glyfonova® Plus

Mængder og forbrug ifølge producenternes opgivelser. 11.250 m2 er dagligt normal areal for 
behandling med gas med 100 cm redskab. Det samme areal er anvendt for Glyfonova® Plus, uden 
dette er et udtryk for daglig kapacitet. Kapital og omkostninger til udbringningsudstyr  (brændere 
og sprøjte) samt omkostninger til udbringning er ikke indregnet. Dette er kun en forbrugskalkule.

Kilde vedr. beregning af gasanvendelse: Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse. Vejforum 8-9 dec. 2010. 
Gregers Münter, Salgs- og Entrepriseleder, NCC Roads A/S, gremun@ncc.dk 

Arbejdsdag Gas Glyfonova plus

Behandlet m2 dag 11.250 m2 11.250 m2 

Forbrug pr. dag 200 ltr 3,4 ltr

Priser på produkter 11 kg flaske: 195 kr 5 ltr dunk: 614 kr

Udgift til forbrug pr. dag 3.545 kr 417,5 kr

Udgift pr. m2 pr. dag 0,3152 kr 0,0372 kr

Antal behandlinger pr. år 10 5

Udgift pr. m2 pr. år 3,15 kr 0,19 kr

Forholdstal - udgift produkt, årsbasis. 17 1

Gasbrænding koster 15-20 gange mere end en behandling med Glyfonova® Plus



Det siger eksperterne……

Kilde. Ingeniøren (http://ing.dk/artikel/giftekspert-roundup-stof-er-mindre-giftigt-end-bordsalt-121574)

»I forhold til kaffe, rødvin, bordsalt, tøj med kemikalier, cigaretrøg, konserveringsmidler og 
bromerede flammehæmmere*), så er glyphosat ikke værd at bekymre sig om. Hvis vi endelig 
skal bekymre os om noget, så er glyphosat langt, langt ude på min bekymringsskala,« lyder 
det fra lektor Nina Cedergren fra Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns 
Universitet (KU), der har forsket ti år i Roundups (red.: Glyfonova® Plus) effekter på planter 
og underviser i brugen af pesticider.
Ifølge hende er Roundup® hverken kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller forstærker 
såkaldte cocktaileffekter. Stoffet er heller ikke farligt for vandmiljøet i de koncentrationer, det 
findes i.
Men glyphosat i sig selv skal vi altså ikke være bange for,« siger Nina Cedergren.
»Vi vurderer alle undersøgelser fra virksomheden og andre kilder vi får kendskab til, vi ser om 
data er troværdige, og om undersøgelserne er lavet på et ordentligt laboratorium. Og indtil 
videre tyder intet på, at glyphosat udgør en risiko for hverken mennesker eller dyr,« siger 
kontorchef i Miljøstyrelsen Lea Frimann Hansen.
I Miljøstyrelsen bliver hjælpestofferne også løbende vurderet, og heller ikke her mener man, 
der er grund til bekymring.

»Så det er ikke glyphosat, vi skal bekymre os om,« konkluderer også seniorrådgiver i 
afdelingen for fødevarekemi på DTU Fødevareinstituttet Anette Petersen.

*) Bromerede flammehæmmere anvendes for at øge brandsikkerheden i en lang række produkter, 
hovedsageligt forbrugerelektronik og plastik, men også i f.eks. gulvtæpper. De bromerede flammehæmmere
har en række uheldige konsekvenser. De kan afdampe fra produkterne og dermed indåndes af mennesker. De 
er mistænkt for at være årsag til fosterskader og kræft, og visse af stofferne ophobes i miljøet. (Red.)



Sammenligning af glyfosat-produkter

Karakter
Glyfonova 

Plus

Roundup 

Bio

Jablo 

Glyfosat

 Type formulering af glyfosat. Bio Bio Standard

 Gram glyfosat pr. liter produkt 360 360 360

 Skumdæmper Ja Ja Ingen

 Krav om afstand til vandløb. Ingen 2 m 10 m

Klassificering:                                                Miljøfarlig Nej Nej x

Lokalirriterende Nej Nej x

Sundhedsskadelig Nej Nej Nej

Giftig Nej Nej Nej

 Brandfarlig, mærkning Nej Nej Nej

 Bimærke Nej Nej Nej

 R36 Irriterer øjnene. Nej Nej x

 R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan 

forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
x x

 R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan 

forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
x

En samlet vurdering af afstandskrav til vandløb, klassificering og 
risiko for sprøjteoperatøren, peger på Glyfonova® Plus som den 
mindst miljøbelastende glyfosat-produkt.



Virkning af Glyfonova® Plus

Kilde:

Godkendt 
etikette af 
Glyfonova®

Plus.



Godkendelse af Glyfonova® Plus

• Glyfonova® Plus’ nye godkendelse omfatter også: 

- Ukrudtsbekæmpelse på parkeringspladser, veje, fortove, 

havegange, terrasser og udyrkede arealer.

• Af alle  herbicider (Ukrudtsmidler) i Danmark har Glyfonova® Plus den 

samlede laveste (“ugiftige”) klassificering.

• Miljøstyrelsen er øverste statslige myndighed, der hhv. tildeler og 

tilbagetrækker godkendelser af produkter. Dette arbejde sker ud fra 

en grundig evaluering af et meget bredt funderet forsøgs- og 

analysemateriale af bl.a. miljøeffekter på såvel kort som langt sigt.

Kilde:

Godkendt 
etikette af 
Glyfonova®

Plus.



Eneste glyfosat-middel med ”0” meter til 

vandløb

• Glyfosat er aktivstoffet i Glyfonova® Plus.

• Derudover er der additiver/hjælpestoffer i alle 
glyfosatprodukter for at optimere virkningen.

• Cheminovas valg af disse i Glyfonova® Plus har medført, at vi, 
som det eneste glyfosatmiddel, ikke har et afstandskrav til 
vandige miljøer.

Glyfonova® Plus har 
intet krav om afstand 
til vandmiljø. 

Vil kunne anvendes 
på den viste gangsti.



Dosering

Vandmængde i (ryg/hånd) 

sprøjte. Ved fyldt sprøjte .
20 L 15 L 10 L 5 L 1,25 L 

Areal til behandling *) 667 m2 500 m2 333 m2 167 m2 42 m2 

Mængde Glyfonova® Plus 

ved meget ukrudt
400 ml. 300 ml. 200 ml. 100 ml. 25 ml.

Mængde Glyfonova® Plus 

ved lidt ukrudt
200 ml. 150 ml. 100 ml. 50 ml. 12,5 ml.

*) Det behandlede areal er beregnet 
på baggrund af en normal 
ganghastighed. Arealet kan variere 
meget afhængig af ganghastigheden. 
Ved større arealer anbefales det at 
”prøve-sprøjte” med rent vand, for at 
fastlægge korrekt vandforbrug til 
arealet.



Vil du vide mere…

• Gå ind på hjemmesiden for Glyfonova® Plus:

- www.glyfonovaplus.dk

- eller mere om Cheminova på:

- www.cheminova.dk (Øvrige produkter i Danmark)

- www.cheminova.com (Global hjemmeside)

Glyfonova er reg.varemærke hos Cheminova
Roundup er reg.varemærke hos Monsanto


