
 
 

 
 

Avlerservice brev økologi nr. 2, 2021 fra DSV Frø Danmark      
 
     
♦ Konklusioner                                                                         Holstebro, den 5. marts 2021 
                                                                       
● 

 
 

 
● 
 

● 
 

 

Mekanisk bekæmpelse af ukrudtet i frømarken: Det milde efterår har medført, at ukrudtet i 

nogle marker er blevet stort. Derfor anbefales en mekanisk ukrudtsbekæmpelse i flere arter. 
 

Etablering af udlæg i dæksæd. Vær omhyggelig og så, medens der stadig er jordfugtighed. 
 
Ukrudt i udlægsmarken bør bekæmpes. I vårsæd med frøudlæg er basisløsningen en 

blindstrigling og såning.  

 

 

♦ Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs forår 
 
Harvning, radrensning eller strigling om foråret 

Vi oplever oftest gode effekter af en mekanisk ukrudtsbekæmpelse om foråret i rajgræsserne. Det kunne 

være med en halmstrigle, en alm. forårshave, en Kellyharve, en tallerken harve eller en Hankmo harve. 

Der skal lidt fin justering til for, at få redskabet til at foretage en effektiv ukrudtsbekæmpelse og samtidig 

en bevaring af afgrøden afhængig af jordtype og plantebestand. Normalt harves der øverligt i 2-3 cm 

dybde, som vil bekæmpe det meste ukrudt. Det er vigtigt, at finde det rigtige tidspunkt i marts eller primo 

april, hvor jorden er farbar samtidig med, at det efterfølgende er tørt for at udtørre ukrudtet. 

Det er en fordel, hvis afgrøden er sået på rækker og er veletableret. Afgrøder som ikke er veletableret 

kan lide skade af en forårsharvning. 

Rajgræsserne kan afpudses hvis der er for ”lang pels” på inden harvning for at øge effekten af 

harvningen. Samtidig giver afpudsningen en vækstregulerende effekt så bestøvningen forhåbentlig bliver 

bedre med et forøget udbyttepotentiale. 

Enkelte har også god effekt at radrensning om foråret, og her skal marken og afgrøden være forberedt til 

det allerede fra såning. 

 

Vi har ikke så stor erfaring med mekanisk bekæmpelse af ukrudt om foråret i andre arter men mener, at 

der er gode muligheder i følgende arter: 

- Engsvingel 

- Rajsvingel 

- Strandsvingel 

- Timote. 

Vi vil her gerne opfordre til, at man forsøger sig frem med en mekanisk bekæmpelse af ukrudt tidligt 

forår.  

 

Hvis der kommer for mange sten op på overfladen, kan en tromling være aktuel i rajgræsserne og 

timote. 

I de øvrige arter har vi kun få erfaringer, og vil gerne undgå en tromling om foråret indtil videre, da vi ikke 

kender effekten på stængel dannelsen og frøudbyttet endnu. 

 

På vores hjemmeside ses en film om harvning i 2. års økologisk alm. rajgræs. Det er her en stor fordel at 

få spildfrøene bekæmpet, hvis der ikke allerede er foretaget om efteråret. Marken blev harvet to gange i 

efteråret og gav et udbytte på 1.300 kg renvare/ha. 

 

Se film her: https://www.dsv-froe.dk/froeavl/Avlerservice-videoer 

Billeder af økologiske mark behandlinger kan se her: https://www.dsv-froe.dk/froeavl/billeder/Okologi/ 

https://www.dsv-froe.dk/froeavl/Avlerservice-videoer
https://www.dsv-froe.dk/froeavl/billeder/Okologi/


På billederne ses resultatet af harvninger i alm. rajgræs. 

 

 
 

 
 
 



Man kan desuden slutte af med en strigling for at findele jorden fra ukrudtet og dermed øge effekten af 
harvningerne. 
 

Normalt har rajgræsserne ”closing date” medio april, det vil 
sige der hvor det første knæ kan findes på de største stængler. 
Fra det tidspunkt må der ikke foretages afgræsning, 
afpudsning, harvninger eller tromlinger i marken. 
 
Kontakt til frøavlskonsulent og lav en plan for den mekaniske 
bekæmpelse af ukrudt og evt. afpudsning i din frømark til 
foråret. 
 
Det giver ofte en renere råvare, mindre rensesvind og større 
udbytte. 
 
Afgræsning med får om foråret.  
 
Det er ofte en stor fordel at få græsset rajgræs markerne af om 
efteråret, vinteren eller om foråret med får. 
 

De rajgræs marker som yder de højeste udbytter, er normalt alle afgræsset med får. Markerne må gerne 
græsses ned til ca. 2-3 cm stub højde. Ved afgræsning sent forår sættes en stub på ca. 5 cm. Det giver 
ofte også en god ukrudtsbekæmpelse.   
 
Engsvingel, rajsvingel, strandsvingel og timote kan også græsses af om vinteren og om foråret. Her må 
der maks. græsses ned til ca. 6 - 8 cm. stubhøjde om foråret. Her gælder reglen også om ”closing date” 
 

♦ Etablering af vårsæd med frøudlæg  
 
Hestebønner er ofte den bedste dæksæd til frøgræsser: 
Normalt bliver frøgræsserne rigtigt godt etableret i en hestebønne mark. Der er lys til udlægget i lang tid, 
og der er kvælstof til rådighed om efteråret. Man bør være omhyggelig med såbeds tilberedningen og få 
sået udlægget samtidig med en blindstrigling lige inden fremspiringen af hestebønnerne.  
 
Såbedet skal være veltilberedt og så dybden bør tilpasses frø arten, se skemaet.  
Økologisk frø sås normalt altid på maks. 12 cm rækkeafstand, da det giver en bedre dækning og 
ukrudtsbekæmpelse. Hvis der radrenses kan rækkeafstanden øges. De småfrøede arter som 
engrapgræs, timothe og kløver kan med fordel sås på tromlet jord, hvis ens såmaskine har tendens til at 
så for dybt. Frøene skal sås i jorden og ikke drysses ud på jorden.  
 
Tabel 1. Anbefalede udsædsmængder og såmetoder i økologiske græsser og kløver. 
 

Frøart 
Udsæds-
mængde 

Sådybde frø Rækkeafstand i 
dæksæd 

Frøet sås på 
rækker, oftes: 

Alm. rajgræs Di. sorter 10 – 12 2 12, enkelt I kornrækker 

Alm. rajgræs T sorter 11 - 14 2 – 3 12, enkelt I kornrækker 

Engrapgræs 10 - 12 0,5 24, dobbelt Mellem kornrækker 

Engsvingel  9 -11  2 12, enkelt I kornrækker 

Hundegræs 6 - 8 1 – 1,5 12, enkelt Mellem kornrækker 

Hybrid rajgræs 10 -12 2 – 3 12, enkelt I kornrækker 

Ital. rajgræs  10 – 12 2 – 3 12, enkelt I kornrækker 

Rajsvingel 12 – 14 2 – 3 12, enkelt I kornrækker 

Rødsvingel 7 – 9 1 – 1,5 24, dobbelt Mellem kornrækker 

Strandsvingel 8 - 10 1,5 – 2 24, dobbelt Mellem kornrækker 

Timote 3 - 5  0,5 – 1 12, enkelt I kornrækker 

Hvidkløver 2 – 3 1 12, enkelt I kornrækker 

Rødkløver 3 - 4 1 12, enkelt I kornrækker 

 
Normalt er der en fordel at lave et falsk såbed. Første gang der kan harves laves der såbed. Efter en 
uge kan der efter endnu en opharvning etableres dæksæd. Inden fremspiring af dæksæden kan der 



laves en blindharvning samtidig med at der sås frø. Det er med til at sikre en god etablering og en rimelig 
ukrudtsbekæmpelse.  
Rajgræsserne og rajsvigel kan blandes i kornet og sås samtidig i moderat dybe. Det muliggør en mere 
effektiv strigling og ukrudtsbekæmpelse.  
 
Vi planlægger at øge de faglige informationer via Facebook, så vi håber du vil følge os på nedenstående 
link. 
 
Med venlig hilsen 
konsulentgruppen  
 

DSV Frø Danmark A/S 

Energivej 3 
7500 Holstebro 
Tel. 97 42 05 33  
Mail: info@dsv-froe.dk  
www.dsv-froe.dk  
Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/dsvfroe 
 

mailto:info@dsv-froe.dk
http://www.dsv-froe.dk/
https://www.facebook.com/dsvfroe

