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• Afpudsning af stub 

• Enårig- og alm. rapgræs, skadedyr, snegle, rust 
og starthjælp til svage udlæg 

 
Flerårsmarker skal afpudses til en stubhøjde på 3-5 
cm, og de gamle stubrester skal slås helt af. En 
skiveslåmaskine med skarpe knive er billigst og 
hurtigst til afpudser-opgaven. I 1. års marker skal 
dæksædsstubben afpudses til en stubhøjde på 5-6 cm, 
så snart kornet er høstet. Engrapgræsudlæg i 
vintersæd er kraftigt udviklet over jorden, men har 
normalt et lille rodsystem med få udløbere under 
jorden. Her er det vigtigt at få lange blade pudset helt 
i bund, så planten stimuleres til at udvikle rødder og 
udløbere, der danner grundlaget for frøstænglerne til 
næste år. Afgrøderne pudses igen efter behov sidste 
gang omkring 1. oktober i en højde på 6-8 cm. I  
frodige år, kan en ekstra afpudsning midt i oktober 
være  aktuel hvis bladene hænger. 
 
Nyfremspiret enårig og alm. rapgræs 
Bekæmpelse af småt og nyfremspiret enårig- og alm. 
rapgræs kan ske med Boxer (max 1,5 l pr. ha) og/eller 
Stomp CS (max 1 l pr. ha). Pas på afdrift og 
fordampning, dagtemperaturen skal under 15 
grader. Produkterne skal udsprøjtes på fugtig jord 
eller der skal komme regn umiddelbart efter 
behandlingen. For at opnå god effekt af jordmidler, 
må der ikke være for meget plantemateriale på 
jorden, når der behandles. 
0,02 l Hussar OD + 0,5 l olie eller 0,05 l Hussar Plus OD 
+ 0,5 l olie pr. ha, har effekt på etableret enårig 
rapgræs og små planter af alm. rapgræs. Hussar må 
anvendes indtil 15. september.  
Atlantis med i alt op til 0,6 l pr ha, har i forsøg vist 
god effekt på alm. rapgræs i efteråret. Atlantis er 
registreret til ”mindre anvendelses”. Ved anvendelse 
af Atlantis, må der ikke senere i vækstsæsonen f.eks. 
anvendes Hussar. 
Som supplement til græsukrudtsbekæmpelsen har 
Mateno Duo fået en godkendelse til mindre anvendelse 
i frøgræs. Produktet har god effekt på nyfremspiret 
væselhale men påvirker også engrapgræsplanterne, 
små engrapgræsplanter mest. Produktet må anvendes 
med op til 0,7 l/ha én gang pr vækstsæson efter høst 
af dæksæden. Produktet anvendes når de første 
væselhaleplanter er fremspiret og står på 
kimbladstadiet meget gerne på fugtig jord. Effekten 
forstærkes hvis udsprøjtning kan ske sammen med 
Boxer. Produkter indeholdende aktivstoffet 
diflufenican (som f.eks. Matheno Duo og DFF), må kun 
anvendes en gang pr. vækstsæson. 
 

Agil 
Agil anvendes mod spildkorn og græsukrudt med op til 
0,12 l pr. ha i engrapgræs efter høst af dæksæd. 
Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. ha. Lav en tidlig 
behandling så snart græsukrudt/korn er fremspiret. 
Pas på skade ved høje temperaturer. Ved 18°C bør der 
max. bruges 0,08 l Agil pr ha. Ved 12°C kan der 
anvendes op til 0,12 l Agil pr. ha. Brug ikke Agil ved 
udsigt til over 20°C. Hvis ikke vi får specialtilladelse 
til at anvende Reglone, er Agil eneste mulighed for at 
bekæmpe eller reducere niveauet af spildkornsplanter 
og hejre.  
 
Skadedyr 
Fritfluer i nyudlæg og galmyg i gamle marker har 
flyvning fra nu og i de kommende uger. Sæt 
fangbakker ud og følg med i flyvningerne. Ved 
væsentlig forekomster behandles med Lamdex i 
forhold til konstateret flyvning. Tjek også for bladlus, 
som vi mener overfører virus, der senere ses som 
pletter, hvor planterne mistrives.  
 
Rustsvampe  
Engrapgræs med N-mangel bliver let angrebet af 
rustsvampe. Vi ser ofte større effekt ved at tilføre 
kvælstof end ved at svampesprøjte, men svage 1. års 
udlæg kan hjælpes på vej med en svampesprøjtning i 
efteråret. Folicur Xpert med 0,3 – 0,5 l pr. ha er 
godkendt til mindre anvendelse mod rust om 
efteråret.  
 
Gødskning 
Undgå at svage udlæg mangler kvælstof. Tilfør 25 kg N 
pr. ha snarest, så planterne får en god start. 
Engrapgræs skal have en pæn størrelse inden 
planterne danner underjordiske udløbere, så det 
gælder om at stimulere væksten de kommende 
måneder. Udløberne skal være dannet inden vinter, 
ellers bliver der for få frøstængler næste år. I kraftige 
udlægsmarker ventes med kvælstof til midt i 
september.   
Vi anbefaler at tilføre 45-60 kg N pr. ha. i 1. års 
marker efter hvidkløver og 60-80 kg N i marker udlagt 
i ærter, korn og til flerårsmarker. Engrapgræs udlagt i 
vintersæd, splitgødskes med to gange 40 N pr. ha. 
 

Gødningsnorm til engrapgræs høst 2023: 
Mark-/Fodertyper (Balin, Chester, Oxford, Lato): 160 
kg N pr. ha   
Plænetyper (andre sorter): 170 kg N pr. Ha 
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https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/6/a/8/brugsanvisning_mateno_duo_sc_600_frogras.pdf
https://middeldatabasenpdf.dlbr.dk/MinorUseGuides/pl_off_FolicurXpert_mod_svampesygdomme_i_vintersaed_og_froegraes_efteraar_rev.pdf
https://www.dlf.com/Files/Files/_Websites/DLF.dk/Fr%C3%B8avl/Fr%C3%B8avlsinfo/Sortslister/Sortsliste-2022/Sortsliste-Engrapgr%C3%A6s-DLF-2022.pdf

