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 Afpudsning af stub 

 Enårig- og alm. rapgræs, snegle, rust og 

starthjælp til svage udlæg 

 
Flereårsmarker skal snarest afpudses til en 
stubhøjde på 3-5 cm. Er afgrøden skårlagt med 
BCS er stubhøjden automatisk dernede. 
Skiveslåmaskinen er billigst og hurtigst til 
opgaven, men husk at knivene skal være skarpe. 
1. års marker skal pudses hurtigst muligt efter 
høst af dæksæd til 5-6 cm´s stubhøjde. I praksis 
skal kornstubbe ofte ”modne” 14 dage før en 
slaglepudser kan slå stubben af, dog vil megen 
nedbør skørne på materialet.  
Ca. 1. september og 1. oktober afpudses atter, 
men til en højde på 6-8 cm. Det er især aktuel i 
2.års marker og i 1. års marker hvor bladene 
begynder at hænge. I særlig frodige år, kan det i 
ældre marker blive nødvendigt at pudse igen i 
første halvdel i oktober. 
 
Nyfremspiret enårig og alm. rapgræs 
Bekæmpelse af nyfremspiret enårig- og alm. 
rapgræs kan i efteråret fortages med Boxer 
og/eller Stomp CS. Men det er dyrt. Alternativt 
anbefales 0,1 l DFF pr. ha på fugtig jord, gerne i 
august, så snart de første nyfremspirede 
græsukrudtsplanter kan ses. På enårig- og alm. 
rapgræs virker DFF kun som jordmiddel, så 
jorden må ikke være dækket af afklippet 
plantemateriale når der behandles. 
0,02 Hussar OD + 0,5 olie pr. ha har effekt på 
etableret enårig rapgræs og små planter alm. 
rapgræs. 
 
Agil 
Agil kan anvendes mod spildkorn og græsukrudt 
med op til 0,12 l pr. ha i engrapgræs efter høst 
af dæksæd. Tilsæt max. 0,1 Lissapol/ha. Sprøjt 
så tidlig som muligt så snart spildkorn, rævehale 
og hejre er fremspiret. Pas på høje 
temperaturer. Ved 18°C bør der max. bruges 
0,08 Agil pr ha. Ved 12°C kan der anvendes op til 

0,12 l Agil pr. ha. Brug ikke Agil ved udsigt til 
over 20°C. 
 
Snegle 
Det nedbørsrige sommervejr giver risiko for et 
rigtigt snegle-år, som vi allerede har set i mange 
hvidkløvermarker. Snegleproblemet kan også 
være massivt efter raps; men tjek alle udlæg for 
en sikkerheds skyld.  
Der kan anvendes sneglekorn, jern(III)fosfat-
granulat som f.eks. Ferramol/Sluxx. Genbehandl 
hvis sneglekornene bliver ædt inden for få dage. 
Den tidlige behandling sikrer, at engrapgræsset 
får fodfæste. Kør sneglemidlet ud om aftenen, så 
det ikke ædes af fugle først. 
 
Rust  
Engrapgræs med N-mangel bliver ofte angrebet 
af rust. Vi ser ofte større effekt at tilføre 
kvælstof end at svampesprøjte.  
Det er kun svage 1. års udlæg som betaler for 
svampesprøjtninger om efteråret. Folicur Xpert 
og den nye Folicur EW 250 er godkendt til mindre 
anvendelse mod rust om efteråret. Brug 0,15 – 
0,3 Folicur EW 250. 
 
Gødskning 
Svage udlæg efter vårbyg, ærter eller vintersæd 
skal hurtigst mulig efter høst hjælpes i gang med 
30 – 40 kg N, så de små planter kan gro med det 
samme. Gødning hjælper også planterne til at 
være mindre modtagelige over for svampesyg-
domme. Kraftige udlægsmarker kan vente med 
at få tilført kvælstof til midt i september.   
Vi anbefaler at tilføre 45-60 kg N pr. ha. i 1. års 
marker efter hvidkløver og 60-80 kg N i marker 
udlagt i ærter, korn og til flerårsmarker. 
Engrapgræs udlagt i vintersæd, splitgødskes med 
to gange 40 N pr. ha. 

Gødningsnorm til engrapgræs høst 2018: 
Marktyper (Balin, Oxford, Lato): 160 kg N/ha   
Plænetyper (andre sorter):        170 kg N/ha  

 
Venlig hilsen  
Avlsafdelingen 
DLF 
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