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 Nyudlæg i ærter eller byg  

 Udlægget spirer bedst og hurtigst, når 
jorden er varmet lidt op 

 Udlægget bliver bedst når både byg og 

rødsvingel sås på dobbelt rækkeafstand 

 
Udlæg af rødsvingel 
Rødsvingel lykkes bedst på lermuldede jorder, 
men kan også dyrkes på de lidt lettere jordtyper. 
Humusjorde er ikke egnede til dyrkning af 
rødsvingel.   
 
Et godt resultat starter med etableringen   
Udlæg her i foråret kan ske i vårbyg, vårhvede 
eller i ærter.  
Den normale udsædsmængde er 6-9 kg udsæd pr. 
ha. Højeste mængde i sorter uden udløbere 
og/eller ved mindre bekvemt såbed. Sådybden 
bør være 1,5 - 2 cm. Ved dybere såning spirer 
frøet ikke.   
Det er vigtigt, at frøet placeres i fugtig og lun 
jord, på fast bund. Det tager 27 dage for 
halvdelen af rødsvingelen at spire frem ved 5ºC, 
men kun 12 dage, hvis jorden er 8ºC.  
 
Udlæg i ærter 
Udlæg af rødsvingel i ærter er velegnet for alle 
typer af rødsvingel. 
Ved såning af ærter og rødsvingel hver for sig, 
bør der tromles inden såning af rødsvingel. 
 
Udlæg i vårbyg  
Vælg så vidt mulig en stråstiv vårbygsort 
(maltbyg) med lav tendens til aks – og strå 
nedknækning, www.sortinfo.dk. Det er 
afgørende at byggen står op til høst, og som 
hovedregel skal udlægsmarken vækstreguleres. 

Byggen skal ikke gødes for kraftigt og anvender 
man placeret gødning til vårbyg ved såning, 
styrker det udlægget at tildele de 25-30 kg N pr. 
ha på overfladen, så græsset også får gavn af 
gødningen. 
Rækkeafstand og såudstyr 
Såning af både dæksæd og frø på dobbelt 
rækkeafstand er den bedste udlægsmetode. 
På de fleste såmaskiner er det muligt med 
påbygget frøsåkasse, at så udlæg og korn med 
hver anden tragt og placere frørækkerne mellem 
kornrækkerne. Slangerne føres fra frøsåkassen 
ned i de bageste tragte, så frøet sås med de 
bageste tragte og kornet med de forreste tragte. 
Sådybden kan reguleres ved at korte topstangen, 
eller slække de bageste tragte. 
Allerbedst er en præcis dybderegulering styret af 
en trykrulle. Dette system fungerer rigtig godt i 
praksis og giver gode og sikre udlæg.  
 
Under tørre forhold anbefaler vi at tromle straks 
efter såning. 
 
Ukrudtsbekæmpelse ved såning 
Bekæmpelse af enårig rapgræs i rødsvingel er 
mulig med anvendelse af DFF umiddelbart efter 
såning. En behandling med 0,1 l pr. ha DFF på 
fugtig jord umiddelbart efter såning og eventuel 
tromling, giver god effekt på enårig rapgræs. For 
at undgå skade på rødsvingel skal frøet være 
placeret i en dybde på 1,5 -2 cm, og frøene skal 
være dækket af jord, ellers vil DFF kunne 
hæmme fremspiringen af udlægget. Store 
nedbørsmængder umiddelbart efter anvendelse 
af DFF kan skade rødsvingel kimplanterne.  
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