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Efterårsbehandling i hundegræs 
FrøavlsINFO nr. 8, 2018 
 

 Puds stubrester i bund 

 Findel afgrøderester 

 
Efterårsbehandling forud for 1. høstår 
Når dæksæden er høstet og halmen enten er fjernet 
eller snittet, er afpudsning af stubben en af de første 
ting der skal ske.  
Det er vigtigt at de nye planter busker sig mest 
muligt, og dette opnås ved at afpudse stubben i en 
højde på ca. 5 cm.  
Afpudsningen reducerer stubbens skyggevirkning, så 
der kan komme mest mulig lys ned til de små planter. 
Udlæg sået i vintersæd har ofte lange slaskede blade, 
og en afpudsning af disse stimulerer planten til at 
sætte nye friske blade og sideskud.  
Det er en fordel, at man sætter så lav stub som 
muligt med mejetærskeren. Hvis man har sat høj 
stub, er det endnu vigtigere hurtigst muligt at få 
afpudset.  
 
Hundegræs efter 1. års høst 
I hundegræs kan afbrænding være svært at 
gennemføre på grund af genvækst, så derfor er det i 
stedet for ofte aktuelt med en tæt afpudsning efter 
høst.  

Hvis halmen er snittet, vil et par afpudsninger også 
være med til at sørge for en findeling og fordeling af 
halm og stubrester, så det kan forsvinde ned mellem 
planterne og blive omsat.  
 
I hundegræs kan en gødskning med 60-70 kg N pr. ha 
lige efter høst være aktuel, hvis man har afsætning 
for et slæt omkring 1. oktober. Efter slættet, der 
ikke må tages dybere end 8 cm, gødes med den 
normale mængde kvælstof på 50-60 kg N pr. ha. 
 
Hundegræs kan uden problemer gå vinteren i møde 
med en bladlængde i det sene efterår op til 20 cm, 
men afgrøden må ikke have en kraftig og hængende 
bladmasse, da det kan give grobund for sneskimmel. 
Derfor tilråder vi en afpudsning i første uge af 
oktober i 8-10 cm højde.   
 
Afgræsning med får kan være et udmærket alternativ 
til mekanisk afpudsning, da får også æder de blade, 
der vokser langs jorden. Sen afgræsning i november 
må ikke efterlade græsset kortere end 6-8 cm’s 
højde.  
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