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Nyudlæg i ærter eller vårbyg
Udlægget spirer bedst og hurtigst, når
jorden er varmet lidt op
Ved udlæg i vårbyg skal vårbyg og
bakkesvingel sås på dobbelt række-afstand

Udlæg i vårbyg
Bakkesvingel er meget spinkel, så byggen må
ikke blive for kraftig en konkurrent, Vælg en
stråstiv vårbyg (maltbyg) med lav tendens til aks
– og strå nedknækning.

Udlæg af bakkesvingel
Bakkesvingel lykkes bedst på lermuldede jorder,
men kan også dyrkes på de lidt lettere jordtyper.
Humusjorder er ikke egnede. Bakkesvingel
konkurrerer dårligt med væselhale, og derfor
skal arealer inficeret med dette ukrudt undgås.

Se evt. mere om bygsorternes egenskaber på
www.sortinfo.dk.
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Et godt resultat starter med etableringen
Udlæg i foråret kan ske i vårbyg eller i ærter.
Frøvægten af bakkesvingel er lav, og en fornuftig
markspiring forudsætter at såbedet er perfekt.
Den normale udsædsmængde er 6-8 kg udsæd pr.
ha, afhængig af såbedets beskaffenhed.
Sådybden bør ikke overstige 1-2 cm.
Et plantetal på 100-125 pr. m² er optimalt.
Såning af frøet skal ske straks efter eller sammen
med såning af dæksæden, mens der er
jordfugtighed. Vi anbefaler at så udlægget, når
jorden er blevet varmet lidt op, og tromle straks
efter såning så såbedets kapillære effekt sikrer
fugtighed til frøet.
Når fremspiringen sker hurtigt, er der en bedre
balance i udviklingen mellem dæksæd og udlæg,
så ukrudtet ikke får et forspring.

Udsædsmængden i vårbyg reguleres ned til ca.
200-225 pl. pr. m², eller ca. 20 pct. under
normal udsædsmængde.
Det
er
desuden
vigtigt
at
reducere
kvælstofmængden til byggen og vækstregulere
efter behov, så lejesæd og aksnedknækning
forebygges.
Rækkeafstand og såudstyr
Såning af både dæksæd og frø på dobbelt
rækkeafstand er en nødvendighed ved udlæg i
vårbyg.
Denne
metode
giver
kraftige
udlægsmarker, der kan yde optimalt allerede i
første frøår.
Når der er udlagt på denne måde kan
bekæmpelse af enårig rapgræs startes op i
vårbyggen med 0,1 l/ha DFF straks efter såning,
helst på fugtig jord. Tromling skal ske inden
behandling med DFF.
Udlæg i ærter
Udlæg af bakkesvingel i ærter er normalt en god
udlægsmetode, der sikrer, at udlægget opnår en
god udvikling. Ved udlæg i ærter skal der sås 5560 planter pr. m² af ærterne.
Såning af bakkesvingel med frøsåkasse kan
praktiseres, hvis det bliver efterfulgt af en
tromling. Det er vigtigt at passe på sådybden af
frøet, idet ærter ofte sås efter en dyb
opharvning.
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