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Efterårsbehandling af alm. rajgræs 
FrøavlsINFO nr. 15, 2017 
 

 Afpudsning 

 0,12 l pr. ha Agil bekæmper spildkorn  

 
Behandling af rajgræs udlagt i vårbyg  
Langt størstedelen af alm. rajgræs er udlagt i 
vårbyg i foråret. Hvis kornet er høstet med lang 
stub, anbefaler vi en afpudsning af stubben efter 
høst, så stubben ikke skygger for solen. 
Hvis frøudlægget er tilmeldt som MFO, er der nu 
indført restriktioner på afpudsning. Det er tilladt 
at afpudse dæksædsstubben lige efter høst, og 
der må gerne tages slæt eller afgræsses. Men 
man må ikke afpudse græsset og lade materialet 
blive liggende. Dette gælder frem til MFO 
periodens afslutning.   
 
Bekæmpelse af spildkorn 
Hvis spildet af vårbyg i forbindelse med høst er 
på et lavt niveau kan en ekstra sen afpudsning af 
spildkornsstriberne ofte være nok. Ved en 
normal vinter vil byggen herefter udvintre.  
Hvis der er kraftige spildkornsstriber, er en 
behandling med 0,12 l Agil pr. ha en god løsning. 
Der behandles, når byggen har 1-2 blade. Særligt 
i plænesorterne kan spildkorn konkurrere med 
græsset i efteråret.  
 
Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt 
Har ukrudtsbekæmpelsen i foråret i dæksæden 
været optimal, er der ikke behov for yderligere 
bekæmpelse her i efteråret. Hvis der er stor 
forekomst af kamille, raps, fuglegræs eller 
andet, kan en behandling være aktuel. En 
blanding af 0,05 l DFF + 7,5 g Express SX pr. ha 
er aktiv mod de fleste ukrudtsarter. Man skal 
være opmærksom på at det i de fleste tilfælde 
også er nødvendigt at behandle mod ukrudt om 
foråret. Mange spildplanter af raps kan udløse en 
efterårsbehandling. Dels bliver rapsen ofte 

meget stor, inden man kan bekæmpe den om 
foråret, og dels er det ikke være 
hensigtsmæssigt at have spildraps stående i 
frømarken, da der herved kan opformeres 
kålbrok i et falsk sædskifte.   
 
Kvælstof i efteråret 
Er udlægget efter høst af vårbyg meget svagt, 
kan det tildeles 20-30 kg N pr. ha. Denne 
startgødning kan være aktuel særlig i 
plænesorter. Uanset tildeling af ekstra kvælstof i 
efteråret, skal der gødes normalt til foråret.   
Udlæg i renbestand skal altid tildeles 30-40 kg N 
pr. ha om efteråret.  
 
Ukrudtbekæmpelse ved udlæg i renbestand  
Vi har i FrøavlsINFO nr. 13 informeret om 
ukrudtsbekæmpelse ved udlæg i renbestand.  
Det er meget vigtigt at få udført en effektiv 
ukrudtsbekæmpelse her, da enårig rapgræs og 
andet ukrudt ellers kan tage overhånd.   
 
Behandling forud for 2. års høst 
Efter at halmen er fjernet, skal de gamle 
planterester pudses helt i bund, så den gamle 
stub bliver afhugget tæt ved jorden. Denne 
afpudsning er meget vigtig, da der ellers vil 
dannes vildskud, som ikke bidrager til 
frøudbyttet. Følg op med en eller to 
afpudsninger senere på efteråret. 
  
Hvis der er behov for grovfoder, er et alternativ 
at gøde marken straks efter høst med 60-70 kg N 
pr. ha. Kvælstoffet kan evt. tildeles i gylle. Der 
skal dog ikke tildeles mere end 60-70 kg udnyttet 
N pr. ha, da græsset gerne skal gå af groning 
sidst på efteråret. Slættet tages ca. 1. oktober.  
Når væksten går i stå i sidste halvdel af oktober 
bør græsset have en højde på 6 til 10 cm. 
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