
  FrøavlsINFO 
16. august 2022 

Jylland-Fyn:      Tlf. 66 17 02 30 Sjælland-Lolland-Falster: Tlf. 57 66 07 34              Bornholm:    Tlf. 56 97 43 35 

                       www.dlf.dk 
 

Efterårsbehandling af engsvingel 
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• Afpudsning og slæt 

• Efterårsbehandling  

• Gødskning 

• Ukrudtsbekæmpelse i efteråret 

Behandling af marken efter høst af dæksæd 

Når dæksæden er høstet og halmen fjernet, er 
afpudsning af stubben en af de første ting der 
skal ske. Ved afpudsning reducerer man stubbens 
skyggevirkning, så der kan komme mest mulig lys 
ned til de små planter. Der afpudses så dybt som 
muligt, hvilket praktisk vil sige omkring fem cm’s 
stubhøjde. 
Der følges op med en eller to afpudsninger 
senere på efteråret, således at engsvinglen har 
en højde på 8-10 centimeter medio oktober. 
 
Behandling forud for 2. høstår 
For at give lys og plads til nye skud, er en dyb 
afpudsning efter høst vigtig. Der følges op med 
yderligere pudsning i efteråret, således at 
engsvingel har en højde på 8-10 centimeter 
medio oktober. 
 

 
 
Udnyttelse af slæt 
Hvis der kan findes anvendelse for et slæt, er 
dette en udmærket løsning i engsvingel. 
Der gødes med 60-70 kilo N, og slættet tages 
sidst i september. Umiddelbart herefter tilføres 
40 kilo N pr. ha. Bemærk at der er ekstra 
kvælstofkvote til selve slættet. 
 
Gødskning 
Hvis udlægsmarken er normalt udviklet tilføres 
40 – 60 kg N/ha sidst i september, laveste N- 
mængde på nærringsrige arealer, og hvor 
engsvinglen er meget kraftig udviklet. 
 

Bekæmpelse af bredbladet ukrudt 
Engsvingel tåler desværre ikke Express/Nuance 
hvilket begrænser bekæmpelse af 2-kimbladet 
ukrudt en del i efteråret. 
DFF er godkendt til mindre anvendelse i 
engsvingel med 0,1 l pr. ha. Det giver god effekt 
på arter som ærenpris, agerstedmoder og 
tvetand. 
 
Græsukrudt 
Enårig rapgræs kan være et problem i 1. års 
engsvingel. Bekæmpelse kan foretages ved en 
behandling med 1,5 l Boxer pr. ha, når det 
enårige rapgræs er under fremspiring. 
Jordfugtighed ved sprøjtning sikrer den bedste 
effekt. Stomp kan også anvendes, med max. 1,0 l 
pr. ha. Både Boxer og Stomp skal anvendes inden 
græsukrudtet får mere end et par blade, ellers 
er virkningen utilstrækkelig, men pas meget på 
afdrift og fordampning, som helt skal undgås. 
Dagtemperaturen skal under 15 grader før 
Boxer må anvendes. 
Boxer er godkendt til efterårsbrug med op til 1,5 
l pr. ha.  Stomp CS har minor use godkendelse. 
 
Som supplement til græsukrudtsbekæmpelsen 
har Mateno Duo fået en godkendelse til mindre 
anvendelse i frøgræs. Produktet har god effekt 
på nyfremspiret væselhale; men vi har ingen 
erfaringer med anvendelse i engsvingel, så test 
kun midlet på forpløjninger og lignende steder. 
Produktet må anvendes med op til 0,7 l pr. 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 eller Stomp, men pas meget 
på udsprøjtningsforholdene. 
 
Produkter indeholdende aktivstoffet diflufenican 
(som f.eks. Matheno Duo og DFF), må kun 
anvendes en gang pr vækstsæson. 
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https://middeldatabasenpdf.dlbr.dk/MinorUseGuides/pl_off_Diflufenicanholdige_midler_froegraes_2014.pdf
https://middeldatabasenpdf.dlbr.dk/MinorUseGuides/pl_off_Boxer_engsvingel_froeavl_2013.pdf
https://middeldatabasenpdf.dlbr.dk/MinorUseGuides/pl_off_Stomp_CS_etableret_froegraes_2014.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/6/a/8/brugsanvisning_mateno_duo_sc_600_frogras.pdf

