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Udlæg af engrapgræs efterår  
FrøavlsINFO nr. 12, 2018 
 
 

 De småfrøede arter kræver et fint og 
lunt såbed 

 Så i en jævn mark 

 Såning af udlæg og korn på hver 2. 
tragt giver det sikreste resultat 

 
Udlæg af engrapgræs lykkes bedst på muldede 
lerjorde. Rå lerjord kan være en stor udfordring. 
Et perfekt såbed er vigtig for at sikre en ensartet 
jordfugtighed, så fremspiringen kan blive 
optimal.  
Udsædsmængden er normalt 6–8 kg pr. ha.  
Frøet placeres i fugtig jord i en sådybde på 1-2 
cm, så udlægget spirer frem i samme tempo som 
dæksæden. Løs jord kan eventuelt tromles inden 
såning af frøet. Hvis man sår i en tør periode, og 
der ikke er trykruller på såmaskinen, bør marken 
tromles efter såning, så jordens kapillareffekt 
sikrer fugtighed til frøet. To gange tromling kan 
være farligt.  
På udsatte steder, f.eks. lerknolde og lignende 
steder, kan man evt. så udlæg en ekstra gang. 
 
Valg af dæksæd 
Vinterbyg skygger meget, men hvis man bruger 
dobbelt rækkeafstand er vinterbyg egnet ved 
såning fra 15. – 25. september. 
Hvede kan anvendes som dæksæd for 
engrapgræs. Lægger man ud i brødhvede, skal 
kornet normalt sås på alm. rækkeafstand, da 
sengødskningen i brødhveden ellers sender 
engrapgræsset for højt op i hveden. 
Udsædsmængden i hvede kan reduceres med ca. 
10 pct. Det er især vigtigt ved udlæg af de lave 
plænetyper. Ved udlæg i foderhvede bør man 
vælge dobbelt rækkeafstand, især ved udlæg af 
lave plænetyper. 

Rækkeafstand og såudstyr 
Der findes mange gode løsninger til at så 
engrapgræs på forskellig rækkeafstand. Den 
bedste chance for succes opnås når dæksæd sås 
på 24 eller 30 cm’s rækkeafstand, og 
engrapgræsset samtidigt sås midt mellem de to 
kornrækker. 
Frøsåkassens sårør kan fastgøres til de bagerste 
tragte på såmaskinen. Hvis der sås direkte ned 
gennem sårøret, skal man være opmærksom på, 
at styre sådybden til de ovennævnte 1-2 cm. Er 
der tale om en Rapid kan man evt. kippe 
maskinen lidt fremover. 
Man kan også køre over arealet to gange. Ved 
første såning sås kornet på dobbelt rækkeafstand 
og derefter sås engrapgræs, gerne med alle 
tragte, på sned af kornets såretning. 
Tilstræb at så udlægget samtidigt eller samme 
dag som dæksæden. 
 
Såtidspunkt 
Engrapgræs kræver højere jordtemperatur end 
korn for at kunne spire.  
Ved sen såning er der derfor risiko for, at 
konkurrencen fra dæksæden bliver stor, og 
desuden favoriseres enårig rapgræs, der spirer 
ved endnu lavere temperaturer end korn.  
På den anden side bliver eventuelle 
græsukrudtsproblemer væsentlig større jo 
tidligere man sår vintersæd i efteråret. Vi råder 
til, at udlægsmarken sås, når jorden stadig er lun 
ca. den 20. september. 
 
Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd 
Express SX  kunne være et oplagt valg, men 
dermed blokeres for den vigtige Hussar-
sprøjtning til foråret. 
Her i efteråret kan der anvendes 0,3 l Buctril + 
0,03 l DFF pr. ha, når hveden har to blade og 
ukrudtet max. 1-2 løvblade. 
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