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Såning i renbestand en mulighed
Kør med DFF lige efter såning

Såning i renbestand kan ske frem til 10.
september, og frøudbyttet i renbestand er fuldt
på højde med udlæg i vårbyg. Rajsvingel består
af to typer, nemlig strandsvingeltypen og
rajgræstypen. Det er normalt kun sorter af
rajgræstypen, der kan sås i renbestand. Du kan
se liste over sorterne her.
Tilberedning af såbedet
Såbedets beskaffenhed er af stor betydning for
fremspiringen af rajsvingel, men også for at
undgå generende konkurrence fra spildkorn eller
andet spildfrø, er det vigtigt, at tilberedningen
af såbedet udføres korrekt.
Er forfrugten korn, bør der pløjes, så spildkornet
ikke generer græsset i løbet af efteråret. Dette
gælder også, når der er tale om vårbyg. Ved
pløjningen skal der tages højde for, at
forplovene får det afskrællede materiale ned i
bunden af furen, så kernerne ikke kan spire
frem.
Udsædsmængde
Planternes kortere udviklingsperiode ved såning i
renbestand medfører en mindre buskning med
deraf færre frøstængler pr. plante. Derfor bør
udsædsmængden øges med ca. 20 pct. i forhold
til udlæg i dæksæd.
Som udgangspunkt anbefaler vi 8-10 kg pr. ha og
en sådybde på 2-3 cm.
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Gødskning
Det er tilrådeligt at udbringe 25-30 kg N pr. ha
ved såning.
Gødningen kan tilføres som NPK eller en ren
kvælstofgødning.
Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel udlagt i
renbestand
For at få en effekt på enårig rapgræs anvendes
mellem 0,1-0,15 l DFF pr. ha, udsprøjtet under
gode fugtighedsforhold.
Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel udlagt i vårbyg
Der er ikke de store muligheder for at bekæmpe
ukrudt om efteråret i rajsvingel. Det er også
sjældent nødvendigt på grund af den kraftige
vækst.
Puds stubben i udlægsmarken
Hvis kornet er høstet med lang stub anbefaler vi
at afpudse stubben efter høst, når man kan køre
uden at lave spor i marken.
Udlægsmarker af rajgræstypen er sjældent
svage, men hvis de forekommer, kan der med
fordel tilføres 25-30 kg N pr. ha for at sætte
gang i væksten. Derimod er det altid nødvendigt
at tilføre udlægsmarker af strandsvingeltypen
kvælstof i efteråret. Tilfør i alt 80 kg N pr. ha i
efteråret. Det er en god ide at tildele halvdelen
lige efter høst for at sætte gang i dannelsen af
frøstængler, og så resten omkring 1. oktober.
2. års avl af rajsvingel
Specielt i sorter af strandsvingeltypen er 2. års
avl en mulighed. Afpuds marken lige efter høst
og igen en eller to gange i løbet af efteråret i 10
– 12 cm´s højde. Der tildeles 80 kg N pr. ha i
september måned.
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