
Hönshirs är ett besvärligt gräsogräs som diskuteras allt mer i lantbrukskretsar. 
Förekomsten ökar, särskilt i områden med mycket majsodling  och kan ge 
riktigt stora skördeförluster. Hönshirs är precis som majs en C4 växt  
(fotosyntessystem 4) som gynnas av värme och den gror ofta senare än 
andra gräsogräs vilket kan vara till nackdel för bekämpningen. Hönshirsen 
gynnas även av radsådda grödor med svagare konkurrens. 

I Sverige hittar vi hönshirs framför allt i Skåne, Blekinge och Halland men 
numera även på andra platser i Sverige. Hönshirsen härstammar från  
Sydeuropa och Asien men har funnits länge i radsådda grödor i Sverige.  
Linné beskrev hönshirsen redan 1755.

SPRIDNING 
Hönshirsen sprids enbart med frö och har kommit hit/sprids främst via fröer, 
utsäde, foder och fågelfrö. 

BEKÄMPNING 

Bekämpning på små plantor i god tillväxt.

Höstvete: Attribut S/ Attribut Twin Plus/ MKH Super + superolja

Vårvete: Attribut S/ MKH Super + superolja

Råg, rågvete och vårkorn: 1,0 l Event Super + superolja

Råg, rågvete: Hussar Plus OD + superolja

• Attribut Twin Plus/ Attribut S/ MKH Super får användas i höstvete och vårvete. 

• Hussar Plus OD får användas i vete, höstråg, höstrågvete och korn. 

• Event Super får användas i vete, råg, rågvete och korn
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hönshirs
Latin: Echinochloa crus-galli 

beskrivning
Ettårig, tuvbildande gräs på ca 25 -60 cm. Hönshirs karaktäriseras 
av de breda bladen och de greniga vipporna med gyttrade, en-
sidigt vända småax. Sprids med frö som gror på våren. Hönshirs 
är konkurrenskänslig och värmekrävande vilket gör att den främst 
är ett problem i öppna radsådda grödor som majs.

bekäMpning
Då hönshirs är värmekrävande utvecklas den senare än många 
andra gräs på våren. Bekämpningen bör därför utföras i ett senare 
stadium, då alla plantor kommit upp.

Vårbekämpning 

150 g Hussar WG + superolja

Bekämpning på små plantor i god tillväxt. 
Använd sprutteknik som ger god täckning och duschkvalitet fin/medium.

1,0 l Event Super + superolja

Event Super kräver ogräsplantor i tillväxt för optimal effekt.
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Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Gräsogräs rekommendation sammanställd av Bayer, Sverige




