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• Efterårsbehandling i frø- og udlægsmarken 

• Gødskning  

 
Når dæksæden er høstet og halmen fjernet, skal 
stubben afpudses i en højde på ca. 5 cm, så de 
nye planter kan buske sig mest muligt. 
Afpudsning sikrer, at der kan komme mest mulig 
lys ned til de små planter. Udlæg sået i 
vintersæd kan have lange slaskede blade, og en 
dyb afpudsning stimulerer planten til at sætte 
nye friske blade og sideskud.  
Det er bedst, når der er sat en så lav stub som 
muligt med mejetærskeren, men er der sat høj 
stub, skal man afpudse hurtigst muligt.  
Er der mere materiale end det kan forsvinde 
mellem udlægsplanterne, bør det rives sammen 
og fjernes efter et par dages tørring.   
Til svage nyudlæg anbefaler vi at tilføre 30 kg 
N/ha hurtigt efter høst.  
 
Vurder markerne med hensyn til væselhale 
Bakkesvingel konkurrerer ikke særlig godt med 
væselhale.  Samtidig er væselhale vanskeligere 
at frarense i bakkesvingel, end i rødsvingel på 
grund af mindre frøstørrelse i bakkesvingel. 
Derfor skal man vurdere markerne kritisk, hvis 
væselhale er et problem, og ompløje om 
nødvendigt. Tag altid frøavlskonsulenten med på 
råd inden ompløjning iværksættes.  
 
Afpudsning og afgræsning af flerårsmarker 
Det er vigtigt at afpudse i bund, 3-5 cm´s dybde 
lige efter høst. Denne afpudsning følges op i 
løbet af efteråret efter behov.  
Er der for meget materiale til at det kan falde 
ned mellem planterne, bør det fjernes.  

Normalt skal sidste afpudsning foretages ca. 1. 
oktober, men er det et mildt og fugtigt efterår, 
kan væksten i græsset fortsætte langt ind i 
november, så en afpudsning frem til midt i 
oktober kan være aktuelt. Sidste afpudsning skal 
være i en højde på ca. 10 cm.  
Afgræsning med får kan være et udmærket 
alternativ til mekanisk afpudsning.  Vær 
opmærksom på, at der er får nok pr. ha, og 
anvend stribegræsning, så fårene får gjort 
arbejdet færdig i den gamle fold, inden de 
flyttes. Omkring 30 får pr. ha er passende.  
 
Gødskning 
I langt de fleste tilfælde gødes bakkesvingel 
efter sidste afpudsning i slutningen af 
september. Der gødes med 65-75 kg N pr. ha. 
Ved udlæg i ærter nedsættes mængden til ca. 50 
kg N pr. ha.  
I 1. års marker kan det være formålstjenligt at 
udbringe gødningen allerede nu, hvis afgrøden er 
lidt tynd og svag. Hvis marken ikke er i god 
vækst kan årsagen være N-mangel, og da bør 
kvælstoffet ikke tilføres sent. 
Ved normale til høje P og K tal kan anvendes ren 
kvælstofgødning. Ved lave tal anvendes NPK 
gødning. Svovl skal ikke anvendes om efteråret, 
men først til foråret. 
 
Gylle kan anvendes når fordelingen er optimal og 
det nøjagtige kvælstofindhold kendes. Der kan 
regnes med en 100 pct. udnyttelse af gyllens 
indhold af ammoniumkvælstof. 
Husk at gyllen skal være udbragt inden 15. 
oktober i græsfrømarker. 
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