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 Gødskning af rødsvingel 

 
Udlæg af rødsvingel 
Udlæg aldrig rødsvingel i vintersæd, hvor der er 
risiko for væselhaleproblemer. 
Sorter af rødsvingel med lange udløbere bør 
tidligst sås den 20. september. Disse sorter er 
kraftige i udvikling, og kan udvikle sig for 
voldsomt og genere hveden ved tidligere såning. 
Sen såning efter den 10. oktober giver øget risiko 
for opfrysninger om foråret på udsatte 
lokaliteter. 
 
Normal udsædsmængde er 5-6 kg pr. ha i et godt 
såbed. Hvis afbrænding ikke er mulig forud for 2. 
høstår, kan man sænke udsædsmængden til 4-5 
kg pr. ha, som vil give en mere åben 
plantebestand. Såning på dobbelt rækkeafstand 
anbefales generelt ved udlæg af rødsvingel i 
vintersæd. Dette er medvirkende til at holde 
marken mere åben, også i 2. høstår. 
 
Sorter med korte eller uden udløbere er 
langsommere i vækst, og disse sorter kan derfor 
sås fra nu af uden at genere hveden. Her bør 
udsædsmængden ikke reduceres for meget. Nu 
udsås 6 kg pr. ha og fra den 20. september 7 kg 
pr. ha. Såning på dobbelt rækkeafstand 
anbefales. 
 
Udsædsmængden i hveden kan evt. sænkes med 
10 pct. i forhold til anbefalet udsædsmængde på 
såtidspunktet, hvis der er tale om en kraftigt 
buskende hvedesort. 
 
Vær opmærksom på at der skal være tre frie år 
mellem høst og udlæg af forskellige sorter. 
Afstandskrav mellem forskellige sorter af samme 
type rødsvingel er 50 meter. Der er kun krav om 
1 meters afstand mellem en sort med lange 
udløbere og en sort med korte eller uden 
udløbere. Er du i tvivl, så kontakt din konsulent. 

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd 
Express SX  kunne være et oplagt valg, men så 
kan der ikke anvendes Hussar til foråret. 
Her i efteråret kan der anvendes 0,3 l Buctril + 
0,1 l DFF pr. ha, når hveden har to blade og 
ukrudtet max. 1-2 løvblade. Anvend kun DFF, 
hvis rødsvingel frøene er sået og dækket af 1,5 – 
2 cm´s jord, og der må ikke være udsigt til store 
nedbørsmængder. 0,5 l Stomp pr. ha kan også 
anvendes. Ligeledes her skal rødsvingel frøene 
være dækket af jord. 
 
Gødskning 
Normalt gødes rødsvingel efter sidste afpudsning 
omkring 10. oktober. Der gødes med 70 – 75 kg N 
pr. ha. Ved udlæg i ærter eller hvidkløver 
nedsættes mængden til ca. 50 kg N pr. ha. 
 
Svage og tynde udlæg er formodentlig allerede 
gødet med 25 kg N pr ha. Resten af gødningen 
udbringes omkring 25. september.  
 
De fleste gamle rødsvingelmarker gror for 
øjeblikket meget kraftigt til. Skulle dette ikke 
være tilfældet, kan årsagen være N-mangel og 
da bør kvælstoffet ikke tilføres for sent. 
 
Ved normale fosfor- og kalital anvendes ren 
kvælstofgødning. Ved meget lave tal kan med 
fordel anvendes NPK-gødning. Svovl behøver man 
ikke at tilføre om efteråret. 
 
Kvælstofnormen til rødsvingel høst 2018/19 er 
150 kg N pr. ha. 
 
Gylle kan anvendes når fordelingen er præcis og 
det nøjagtige kvælstofindhold kendes. Der kan 
regnes med 100 pct. udnyttelse af gyllens 
indhold af ammoniumkvælstof, under 
forudsætning af ”godt udbringningsvejr”. Husk at 
gyllen skal være udbragt inden 15. oktober i 
græsfrømarker.
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