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• Klarer udlægget sig 

• Efterårsbehandling i frø– og udlægsmark 

• Kvælstof til svage udlæg 

 
Mange udlægsmarker kom godt fra start, mens andre 
fik kraftig nedbør imellem såning og fremspiring. 
Efterfølgende relativt tørre forhold har i nogle 
tilfælde efterladt svage udlæg.  
Under tørre og solrige forhold, kan blotlægning af små 
udlægsplanter efter en tæt dæksæd, være en 
udfordring for rødsvingeludlæg. Ligeledes er lejesæd i 
dækafgrøden bestemt heller ikke ønskelig. De fleste 
har dog været påpasselige med at undgå lejesæd i 
dækafgrøderne i år. 
Er udlægsplanterne små, kan man overveje en lidt 
længere stub, der kan skygge for udlægget i den første 
tid, hvis ikke der er udsigt til regn. Men stubben skal 
senere afpudses, så snart vandforsyningen er i orden.  
Lige efter høst af dæksæden er der ikke de store krav 
til udlægsplanternes størrelse, men planterne skal 
være jævnt fordelt over hele arealet, også for ikke at 
give plads til fremspiring  af væselhale. 
Det er de finere rødsvingeltyper, det går værst ud 
over, når dæksæden er kraftig. Tjek udlægget så snart 
dæksæden er høstet og kontakt din konsulent, så i 
sammen kan vurdere, om udlægget er værd at gemme 
på. 
 
Efterårsbehandling forud for 1. høstår 
Stubben fra dæksæden skal pudses i bund i 4–5 cm 
højde, så udlægsplanterne kan buske sig. 
Afpudsningen reducerer stubbens skyggevirkning, så 
der i efteråret kan komme mest mulig lys ned til 
skuddene. Afklipning af lange slaskede blade,  
stimulerer planterne til at lave rødder og sætte nye 
friske, korte blade og sideskud, som giver flere og 
kraftigere frøstængler i 2022. 
I kraftige udlæg sættes der kortest mulig 
dæksædsstub, der må ikke ligge mere materiale 
tilbage efter afpudsningen, end hvad der kan få 
jordkontakt og forsvinde mellem udlægsplanterne. 
 
 

Til svage udlæg anbefales at tilføre 25 kg N/ha snarest 
efter høst af dæksæden. 

 
 
 

Rødsvingel efter 1. høstår 
1 l pr. ha Stomp og/eller 1,5 l pr. ha Boxer (pas på 
afdrift og/eller fordampning) kan reducere niveauet af  
væselhale. Men midlerne skal anvendes som 
jordmidler, når de nyfremspirede planter har max. 1 – 
2 blade.  
Pas på afdrift og fordampning, dagtemperaturen skal 
under 15 grader og bedste effekt opnås på fugtig 
jord. 
 
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 rødsvingelplanterne, små 
planter 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 (dagtemperaturer under 15 
grader).  
Produkter indeholdende aktivstoffet diflufenican (som 
f.eks. Matheno Duo og DFF), må kun anvendes en gang 
pr. vækstsæson. 
 
Afpudsning og afgræsning 
Hvis den gamle frømark ikke er afbrændt, er det 
vigtigt, at der pudses helt i bund, gerne ned til 2 – 3 
cm højde. Denne afpudsning foretages bedst med en 
slagleklipper. Skiveslåmaskinen er også god til at slå i 
bund, men skiveslåmaskinen lægger det afklippede 
materiale oven på planterne, og det bevirker, at 
materialet har svært ved at blive omsat. Første 
afpudsning følges op med afpudsning(er) i 6 - 8 cm´s 
højde et par gange i løbet af efteråret i forhold til 
nedbør og behov. Der må ikke være mere materiale, 
end det kan forsvinde ned mellem planterne og 
omsættes inden vinteren. Er der for meget materiale, 
er det nødvendigt at rive det sammen og fjerne det. 
 
Afgræsning med får kan være et udmærket alternativ 
til mekanisk afpudsning. Her er det stadig vigtigt, at 
gammel stub er afbrændt eller slået af straks efter 
høst. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig 
mange får, ca. 30 stk./ha og anvend gerne 
stribegræsning, så fårene får gjort arbejdet færdigt, 
inden de flyttes videre. Sen afgræsning må ikke 
efterlade græsset kortere end 7 – 8 cm´s højde i 
november. 

 
Venlig hilsen 
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https://middeldatabasenpdf.dlbr.dk/MinorUseGuides/pl_off_Stomp_CS_etableret_froegraes_2014.pdf
https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50113
https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/6/a/8/brugsanvisning_mateno_duo_sc_600_frogras.pdf

