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• Efterårsbehandling 

• Gødskning 

• Ukrudtsbekæmpelse  

 
Afpudsning af stub  
Efter høst af dæksæd er det vigtigt at de nye planter 
busker sig mest muligt, så dæksædsstubben skal 
pudses i bund i en højde på ca. 5 cm. Afpudsningen 
stimulerer planten til at sætte nye friske blade og 
sideskud. 
Er der undtagelsesvis mere materiale, end det kan 
forsvinde mellem udlægsplanterne, bør det rives 
sammen og fjernes.   
 
Strandsvingel efter 1. års høst. 
Hvis frøgræshalmen er snittet, vil en dyb afpudsning af 
stubben sørge for en yderligere findeling og fordeling 
af halm og stubrester. Når halmen nedbrydes i løbet af 
efteråret frigives 30-40 kg N pr. ha.  
Strandsvingel må ikke gå vinteren i møde med for lille 
bladmasse, så omkring den 10. oktober kan den 
afpudses for sidste gang i 10-12 cm’s højde. 
Afgræsning med får er en udmærket måde at få 
marken afpudset, men metoden kræver det rigtige 
management. Fårene må ikke afgræsse afgrøden for 
tæt og for sent. 
 
Gødskning 
Svage nyudlæg og plænesorter tilføres 30 kg N pr. ha 
så snart dæksæden er høstet.  
Der gødes færdig først i oktober med i alt op til 110 kg 
N pr. ha efter korn.  
2. års marker gødes efter sidste afpudsning. I 
plænetyperne kan man eventuelt dele kvælstoffet, 30 
kg N pr. ha først i september og 80 kg N pr. ha i 
oktober.   
Kvælstofnormen til strandsvingel er 200 kg N pr. ha til 
høst 2021 (150 kg N pr. ha på JB 11).  
 
Ved efterslæt & afgræsning, se: landbrugsstyrelsens 
Vejledning om gødsknings- og harmoniregler.  

Gylle kan anvendes i efteråret, og der kan regnes med 
en 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af 
ammonium-kvælstof, såfremt der kommer nedbør 
efter udkørsel. Gyllen skal udbringes senest den 15. 
oktober på frøgræsmarker.    
 
Bekæmpelse af bredbladet ukrudt  
Ukrudt kan bekæmpes i september med f.eks. 7,5 g 
Express 50 SX pr. ha + spredeklæbemiddel mod 
kamiller, fuglegræs og korsblomstrede arter. I første 
årsmarker med agerstedmoder, tvetand og ærenpris 
tilsættes 0,05 l DFF pr. ha, ønsker man også effekt på 
nyfremspiret enårig rapgræs øges doseringen af DFF 
med op til 0,15 l pr. ha. For at opnå den ønskede 
effekt må jorden ikke være dækket af 
plantemateriale. 
 
Græsukrudt og spildkorn med 1-2 blade 
Spildkorn og hejre kan bekæmpes/reduceres i 
strandsvingel med op til 0,12 l Agil pr. ha + 
spredeklæbemiddel. Strandsvingel kan skades af Agil 
ved høje temperaturer, også i dagene efter 
behandlingen. 
 

• Over 15°C: 0,1 l Agil pr. ha,  

• Over 20°C: maks. 0,08 l Agil pr. ha  

• Over 23°C: udsæt behandlingen 
 
Undgå nattefrost i forbindelse med Agil behandling. Vi 
ser en tendens til at fodertyperne er mere følsomme 
for Agil end plænetyperne. 
  
Stomp CS er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs 
med 1,0 l/ha og har nogen effekt mod rapgræs og 
væselhale. Behandl på fugtig jord før ukrudtets 
fremspiring. 
 
Topik er godkendt til mindre anvendelse i 
strandsvingel og har nogen effekt overfor alm. 
rapgræs, alm. og ital. rajgræs samt agerrævehale. Der 
anvendes 0,3 l Topik + 0,5 l Renol pr. ha tidlig i 
september måned.    
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