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• Udlæg i byg er en sikker metode 
• Varm jord giver hurtig fremspiring 

 
Forudsætninger for udlæg 
Hundegræs lykkes bedst på lermuldede jorder i 
god kultur. Sandmuldede jorder er mindre 
egnede, da hundegræs i frøavlen er noget følsom 
over for tørke.  
Hundegræs er også følsom over for sen nattefrost. 
Derfor bør hundegræs placeres i kystnære egne, 
hvor risikoen for nattefrost i det sene forår er 
minimal.  
 
Af ukrudtsarter, der ikke lader sig rense fra 
hundegræs, kan nævnes kvik, rajgræs og 
agerrævehale. Ukrudtsarter der er vanskelige at 
rense fra er enårig og alm. rapgræs, kamille, 
skræppe, haremad og blød hejre.  
 
Udlæg af hundegræs 
Bedste metode her i foråret er udlæg i vårbyg. 
Vælg så vidt mulig en stråstiv vårbygsort med lav 
tendens til aks– og strånedknækning.  
Der er stor forskel på bygsorternes egenskaber til 
udlæg, se evt. mere på sortinfo.dk. 
 
Der udsås 3-5 kg hundegræs pr. ha. Ved højere 
udsædsmængde risikerer man, at marken bliver 
for tæt, især til 2. og evt. 3. års høst.  
Vi tilstræber 100-125 planter pr. m², men hvis 

planterne er jævnt fordelt, kan 50-60 planter pr. 
m² være tilstrækkeligt. 
Udlægget skal sås samtidigt med eller straks efter 
såning af dæksæden. Frøet placeres i 1-2 cm’s 
dybde, og det er vigtigt, at frøene får kontakt med 
fast og fugtig jord. 
 
Rækkeafstand og såudstyr 
Mange såmaskiner giver mulighed for skiftevis at 
så hundegræs og korn på hver 2. tragt, hvilket 
giver de enkelte planter mere lys og plads og 
generelt bedre udviklingsmuligheder.  
 
Dette system fungerer meget fint i praksis med 
minimale ompløjningsprocenter som resultat.  
3 kg udsæd pr. ha vil ofte være nok når man 
sår på hver 2. række. 
 
Såning på dobbelt rækkeafstand, hvor resultatet 
er kraftige rækker af henholdsvis byg og udlæg, 
giver også optimal konkurrence mod enårig og 
alm. rapgræs, som ellers kan hæmme 
hundegræsset. 
 
Tidlig ukrudtsbekæmpelse 
Mod enårig rapgræs kan der 1-3 dage efter såning 
behandles med 0,1 l DFF pr. ha. Dette forudsætter 
at hundegræsfrøene alle er dækket af jord. 
Behandlingen kræver desuden god jordfugtighed. 
Tromling skal ske inden behandling med DFF.
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