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 Såning af nyudlæg i renbestand  

 Gødskning af nye udlæg 

 
Hybrid rajgræs sås normalt fra sidst i august til 
først i september.  
Erfaringerne viser, at der er færre problemer 
med sneskimmel og rajgræsmosaik i de 
efterårsudlagte arealer, som udbyttemæssigt 
normalt er fuldt på højde med de forårsudlagte 
arealer.  
 
Tilberedning af såbed 
Såbedets beskaffenhed er af stor betydning for 
fremspiringen, men også for at undgå generende 
konkurrence fra spildkorn eller andet spildfrø, er 
det vigtigt, at tilberedningen af såbedet udføres 
korrekt. 
 
Er forfrugten korn, bør der pløjes, så spildkornet 
ikke generer græsset i løbet af efteråret. Dette 
gælder også, når der er tale om vårbyg. For selv 
om vårbyg normalt vil fryse væk om vinteren, vil 
det konkurrere kraftigt med græsset i efteråret 
med deraf uoprettelig skade til følge.  
 
Ved pløjningen skal der tages højde for, at 
forplovene får det afskrællede materiale ned i 
bunden af furen, så kernerne ikke kan spire 
frem. 
Umiddelbart efter pløjningen pakkes jorden 
grundigt. Selve opharvningen skal være så øverlig 

som muligt for ikke at trække spild-kerner op og 
for at sikre tilpas sådybde i god fugtig jord.  
En god pakning af jorden mindsker også risikoen 
for senere snegleangreb. 
 
Udsædsmængde 
Planternes kortere udviklingsperiode ved såning i 
renbestand medfører en mindre buskning med 
deraf færre frøstængler pr. plante. Derfor bør 
udsædsmængden øges med ca. 20 pct. i forhold 
til udlæg i dæksæd, men stadig skal 
udsædsmængden afstemmes efter sortens 
frøstørrelse.  
 
Som udgangspunkt anbefaler vi 12 kg pr. ha i de 
tetraploide sorter og 10 kg pr. ha i diploide 
sorter. Sådybde 2-3 cm. 
 
Gødskning 

Til høst 2018 er kvælstofnormen for hybrid 
rajgræs 170 kg pr. ha, hvis der udlægges i 
renbestand. Kvælstofnormen er 140 kg N pr. ha 
for marker udlagt i dæksæd 

 
For at sikre en hurtig og tilstrækkelig udvikling af 
planterne, kan der ved såning i renbestand 
tilføres en mindre mængde kvælstof. 
Ved såning i september er det tilrådeligt at give 
kvælstofmængde på 25-30 kg N pr. ha ved 
såning.  
Gødningen kan tilføres som NPK eller en ren 
kvælstofgødning. 
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