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Har udlægget klaret sig
Efterårsbehandling i frø– og udlægsmark
Kvælstof til svage udlæg

Mange udlægsmarker er kommet godt fra start, men
blotlægning af små udlægsplanter efter en tæt
dæksæd, kan være en udfordring for rødsvingeludlæg
under tørre og solrige forhold. Er udlægsplanterne små
kan man overveje en lidt længere stub, der kan skygge
for udlægget i den første tid. Men stubben skal senere
afpudses, så snart der kommer vand.
På nuværende tidspunkt har vi ikke de store krav til
udlægsplanternes størrelse, men de skal være jævnt
fordelt over hele arealet. Det er muligt at efterså en
forpløjning eller en tynd plet, men regn ikke med
fuldt frøudbytte. Det er de finere rødsvingeltyper, det
går værst ud over, når dæksæden er kraftig. Tjek
udlægget så snart kornet er høstet og kontakt din
konsulent, hvis du er i tvivl.
Efterårsbehandling forud for 1. høstår
Stubben fra dæksæden skal pudses i bund i 4–5 cm’s
højde,
så
udlægsplanterne
kan
buske
sig.
Afpudsningen reducerer stubbens skyggevirkning, så
der i efteråret kan komme mest mulig lys ned til
skuddene. Afklipning af lange slaskede blade, specielt
efter vintersædsudlæg, stimulerer planterne til at
lave rødder og sætte nye friske korte blade og
sideskud, som giver de flere og kraftigere frøstængler
i 2021.
I kraftige udlæg sættes der kortest mulig
dæksædsstub, der må ikke ligge mere materiale
tilbage efter afpudsningen, end hvad der kan få
jordkontakt og forsvinde mellem udlægsplanterne.
Til svage udlæg anbefales at tilføre 30 kg N/ha
snarest.
Rødsvingel efter 1. høstår
Kraftig vind og regn lige før høst af rødsvingel,
bevirkede i nogle rødsvingel afgrøder unormalt stort
frøspild. Disse frø vil spire hen over efteråret, men
planterne er ikke ønskelige, da afgrøden så bliver for
tæt. 1 l pr. ha Stomp og/eller 1,5 l pr. ha Boxer kan

reducere antallet af spildfrøplanter og væselhale. Men
midlerne skal anvendes som jordmidler, når de
nyfremspirede planter har max. 1 – 2 blade. God
effekt opnås ved fugtig jord.
Det kan være aktuelt at afbrænde halm og stubrester i
den gamle rødsvingelmark. Vi ser de største
merudbytter for afbrænding i sorter med udløbere, og
mindst merudbytte i sorter uden udløbere, hvor der
også er størst risiko for brandsår. Den bedste
afbrænding sker lige efter høst, når halmen er spredt,
men er der lang stub eller genvækst, kan materialet
pudses af med en skiveslåmaskine, tørre et par dage
og måske derefter afbrændes. Materialet skal være
spredt jævnt over hele arealet. Opstår der sår i
marken efter afbrænding, vil væselhale have frit spil
til at spire frem, så er der væselhale i marken,
fraråder vi afbrænding.
Afpudsning og afgræsning
Hvis den gamle frømark ikke er afbrændt, er det
vigtigt, at der pudses helt i bund, gerne ned til 2 – 3
cm’s højde. Denne afpudsning foretages bedst med en
slagleklipper. Skiveslåmaskinen er også god til at slå i
bund, men skiveslåmaskinen lægger det afklippede
materiale oven på planterne, og det bevirker, at
materialet har svært ved at blive omsat. Første
afpudsning følges op med afpudsninger i 6 - 8 cm´s
højde et par gange i løbet af efteråret efter behov.
Der må ikke være mere materiale, end det kan
forsvinde ned mellem planterne og omsættes inden
vinteren. Er der for meget materiale, er det
nødvendigt at rive det sammen og fjerne det.
Afgræsning med får kan være et udmærket alternativ
til mekanisk afpudsning. Her er det stadig vigtigt, at
gammel stub er afbrændt eller slået af straks efter
høst. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig
mange får, ca. 30 stk./ha og anvend gerne
stribegræsning, så fårene får gjort arbejdet færdigt,
inden de flyttes videre.
Sen afgræsning må ikke efterlade græsset kortere end
7 – 8 cm´s højde i november.
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