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Efter-høst opgaver i engrapgræs  
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 Afpudsning af stub 

 Enårig- og alm. rapgræs, skadedyr, 
snegle, rust og starthjælp til svage 
udlæg 

 
Nu, da vi har fået den længe ventede nedbør er 
det tid til at få afpudset alle stubrester i de 
afhøstede frømarker til en stubhøjde på 3-5 cm 
af. Marker der er skårlagt med BCS vil allerede 
have denne stubhøjde. Skiveslåmaskinen er 
velegnet til afpudsning, men husk at knivene skal 
være skarpe. 
I 1. års marker skal dæksædsstubben afpudses til 
en stubhøjde på 5-6 cm. I praksis skal 
kornstubben mørne lidt før en slaglepudser kan 
slå stubben af. Marker i god vækst afpudses igen  
ca. 1. september og 1. oktober til en højde på 6-
8 cm. I  frodige efterår vil sidste afpudsning i 
ældre marker være optimal midt i oktober. 
Engrapgræsbladene må ikke ”hænge” ved 
indgangen til vinteren. 
 
Nyfremspiret enårig og alm. rapgræs 
Bekæmpelse af nyfremspiret enårig- og alm. 
rapgræs kan ske med Boxer og/eller Stomp CS. 
Et billigere alternativ er 0,1 l DFF pr. ha på 
fugtig jord så snart de nyfremspiringen starter. 
På enårig- og alm. rapgræs virker DFF kun som 
jordmiddel, så jorden må ikke være dækket af 
afklippet plantemateriale, når der behandles. 
0,02 l Hussar OD + 0,5 l olie eller 0,05 l Hussar 
Plus OD + olie pr. ha har effekt på etableret 
enårig rapgræs og små planter alm. rapgræs. 
Hussar skal anvendes senest 15. september.  
 
Agil 
Agil kan anvendes mod spildkorn og græsukrudt 
med op til 0,12 l pr. ha i engrapgræs efter høst 
af dæksæd. Tilsæt max. 0,1 l Lissapol/ha så 
snart spildkorn, rævehale og hejre er fremspiret. 
Ved 18°C bør der max. bruges 0,08 l Agil pr ha. 
Ved 12°C kan der anvendes op til 0,12 l Agil pr. 
ha. Undgå at bruge Agil ved udsigt til over 20°C. 

Skadedyr 
Fritfluer i nyudlæg og galmyg i gamle marker 
flyver i de kommende uger. Sæt fangbakker ud 
og følg med i flyvningerne. Ved væsentlige 
forekomster behandles med et pyrethroid i 
forhold til konstateret flyvning. 
 
Snegle 
Snegle har vi ikke set noget til i de seneste 
måneder, men nedbør vil sikkert få dem frem 
igen. Snegleproblemet kan være massivt, 
specielt efter hvidkløver eller efter raps, så hold 
godt øje med udlæggene og behandl om 
nødvendigt med sneglekorn. En tidlig behandling 
sikrer, at engrapgræsset får fodfæste. Kør 
sneglemidlet ud om aftenen, så det ikke ædes af 
fugle først. 
 
Rust  
Engrapgræs med N-mangel bliver let angrebet af 
rust, hvis ikke de har god kvælstofforsyning. 
Svage udlægsmarker kan hjælpes i gang med 
Folicur Xpert og den nye Folicur EW 250 er 
godkendt til mindre anvendelse mod rust om 
efteråret. Brug 0,15 – 0,3 l Folicur EW 250 pr. ha. 
 
Gødskning 
Selv om sommerens tørke har kostet mange 
udlægsmarker livet har nogle overlevet. Tilfør 25 
– 40 kg N pr. ha snarest så de små planter kan 
komme i groning. Engrapgræs skal producere 
underjordiske udløbere i efteråret, for at 
planterne danner frøstængler næste forår. 
Kraftige udlægsmarker tilføres kvælstof til midt i 
september, 45-60 kg N pr. ha. i 1. års marker 
efter hvidkløver og 60-80 kg N i marker udlagt i 
ærter, korn og til flerårsmarker. Engrapgræs 
udlagt i vintersæd, splitgødskes med to gange 40 
N pr. ha. 
Gødningsnormen til engrapgræs høst 2019 er for 
Balin, Chester, Oxford, Lato 160 kg N og for 
andre sorter 170 kg N pr. ha  

 
Venlig hilsen  
Avlsafdelingen 
DLF 
 

javascript:PopupExt('https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Filer/pl_off_Folicur_EW_250_mod_svampesygdomme_i_froegraes_bbch_14-30_efteraar.pdf',500,650)

