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Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i hundegræs 
FrøavlsINFO nr. 9, 2018 
 

 N norm 200 kg N pr. ha 

 Startgødning til svage marker 

 Muligheder for ukrudtsbekæmpelse 

 
Gødningsnormen til hundegræs er 200 kg N pr. ha 
til høst 2019. Optimalt tilføres hundegræs 60 kg N 
pr. ha om efteråret og 100-130 kg N pr. ha om 
foråret. Udlægsmarken gødes omkring 20. 
september, men er udlægget svagt, kan 
kvælstoffet tilføres i starten af september, 
eventuelt med 30 kg N nu og 30 kg N pr. ha senere. 
 
I 2. års marker gødes efter afpudsning omkring 1. 
oktober. Ved høje P- og K- tal kan der anvendes en 
ren kvælstofgødning. Ved lave P og K tal anvendes 
NPK gødning. Svovl skal ikke tilføres om efteråret, 
men først til foråret. 
 
Gylle kan anvendes om efteråret, når fordelingen 
er optimal og det nøjagtige kvælstofindhold 
kendes. Regn med 100 procents udnyttelse af 
gyllens ammoniumkvælstof, hvis 
udbringningsforholdene er optimale. Løft bommen 
så gyllen bliver bedre fordelt. Specielt på tør jord 
kan der ellers komme N-mangel og bundgræs 
mellem striberne. Husk at gyllen skal være udbragt 
inden 15. oktober.    
 
Udnyttes marken til efterslæt eller afgræsning er 
der mulighed for at tilføre kvælstof til dette. Vedr. 
gødningsnormer til slæt og afgræsning og regler i 
øvrigt henvises til Landbrugsstyrelsens vejledning 
om gødsknings- og harmoniregler 2018/19. 

Ukrudtsbekæmpelse  
Express SX, Nuance og DFF er godkendt til brug om 
efteråret i frøgræs.  Express SX (7,5 g/ha) og 
Nuance (5 g/ha) må anvendes frem til den 30. 
september. Er der kraftigt ukrudt i marken, der har 
overlevet i dæksæden, er det formålstjenligt at 
starte bekæmpelse her i efteråret. Express og 
Nuance anvendes specielt mod kamiller, 
kornvalmuer og fuglegræs og har desuden nogen 
effekt på agertidsel. Husk spredeklæbemiddel.  
 
Hvis der også er problemer med agerstedmoder, 
tvetand og ærenpris, er kombination af 7,5 g/ha 
Express SX eller 5 g/ha Nuance i kombination med 
0,03-0,08 l DFF pr. ha en god løsning. Den største 
DFF-dosering skal anvendes ved stort ukrudt, og 
hvis man vil hæmme nyfremspiring af enårig 
rapgræs.  
 
Mod agerrævehale og alm. rapgræs kan anvendes 
10 g Lexus 50 WG + 0,1 l spredeklæbemiddel pr. 
ha. Lexus skal bruges på små ukrudtsplanter tidligt 
i efteråret for at få bedst effekt.  Mod 
agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs kan 
anvendes 0,4 l pr. ha Primera Super + 0,4 l pr. ha 
Isoblette når der er god vækst i hundegræsset i 
september.  
 
Husk vejledninger midler der er godkendt til 
mindre anvendelse i hundegræs som Primera Super, 
Lexus, DFF m.fl.  
 
Hvis der er meget spildkorn i udlægsmarken er 
eneste mulighed at afpudse spildkornet, da Agil 
ikke kan anvendes i hundegræs. 
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