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Hvilke regler gjelder ved sprøyting 
med glyfosat i modent bygg?

I år opplever mange at bygget er ujevnt modent på grunn av etterrenning. Vi minner om at det ikke er 
lov å sprøyte for å tvangsmodne byggåkeren. Normalt skal det ikke være nødvendig å sprøyte i byggåker 
før etter 15. september for å bekjempe kveke. 

Fra Mattilsynets hjemmeside finner vi følgende informasjon. (trykk på linken for å se hele artikkelen). 
Viser forøvrig til «Korn, oljefrø og proteinvekster 2020/2021» side 6, Hygienisk kvalitet.

Byggåkeren skal være gulmoden
For glyfosatpreparater er det et krav om at byggåkeren skal være gulmoden før du sprøyter mot kveke. 
For de fleste preparatene er det heller ikke tillatt å sprøyte før tidligst 5 dager etter gulmodning. At åkeren 
er gulmoden betyr at planta har slutter å transportere næring til kornet. En gulmoden plante er gul i fargen, 
med unntak av leddknuter og kornets bukfure.

Dersom byggåkeren har områder med større eller mindre innslag av korn i andre utviklingsstadier enn
gul- og/eller fullmodningsstadiet, det vil si innslag av grønn etterrenning, regnes ikke disse områdene som 
modne nok til å bli sprøytet. Områder med en blanding av modent og umodent korn kan ikke sprøytes 
med glyfosat før alt kornet er gulmodent eller fullmodent. Det gjelder også selv om de grønne plantene 
bare utgjør en mindre del av totalvolumet, og uavhengig av hvilket vekststadium det umodne kornet 
befinner seg i. Kravet gjelder også uavhengig av hvilken ugrasmengde som finnes i åkeren.

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/hvilke_regler_gjelder_ved_sproyting_med_glyfosat_i_modent_bygg.27013
https://www.norgesfor.no/globalassets/moller/strand-unikorn/kornhandel/korn-oljefro--og-proteinvekster-2020-og-2021-med-leveransemelding.pdf

