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Udlæg i foråret sker i vårbyg
Anvend DFF mod enårig rapgræs ved
såning

Om foråret udlægges rajsvingel næsten
udelukkende i vårbyg.
Den anbefalede udsædsmængde varierer fra 8-10
kg pr. ha, højeste udsædsmængde er aktuel i de
tetraploide sorter, Lofa og Perun.
For at få så ensartet og hurtig en fremspiring
som muligt, placeres frøene i et godt såbed i 1- 2
cm dybde. En korrekt såning er også
forudsætningen for, at der kan anvendes DFF.
Rajsvingel sås normalt med alle tragte på 12 cm
rækkeafstand. Såning af udlægget skal ske
samtidig eller straks efter såning af dæksæden.
Se oversigt over sorter her.
Lofa, Perun og Perseus er kraftigtvoksende
tetraploide typer. Her sås både korn og frø med
alle tragte. Fojtan, Mahulena og Hipast er sorter
af
strandsvingeltype,
som
udvikler
sig
langsommere.
Her er det en god ide at så kornet på dobbelt
rækkeafstand
eller
at
nedsætte
udsædsmængden i dæksæden med 25 pct.

En velegnet dæksæd er en kort stråstiv
vårbygsort, med lille tendens til strå- og
aksnedknækning. Du kan finde bygsorternes
egenskaber på www.sortinfo.dk.
Anvend gerne en maltbygsort der gødes moderat.
Der tilstræbes et plantetal i byg svarende til 250300 planter pr. m2.
Sørg for at frøet bliver sået i jorden, da
etableringen er mere usikker, hvis frøet blot
drysses ud med en frøsåkasse. Såmaskiner med
slæbeskær eller skiver kan anbefales. Ved
anvendelse af frøsåkasse om foråret, er det en
fordel, at udløbene fra denne går ned foran såaggregaterne. Det vil give en bedre opblanding i
den fugtige jord og frøene placeres lidt dybere,
end hvis det kun er en efterharve, der dækker
dem.
Ukrudtsbehandling med DFF
En behandling med 0,1-0,12 l pr. ha DFF på
fugtig jord, lige efter såning og evt. tromling,
har vist god effekt mod enårig rapgræs såvel som
flere tokimbladede arter som eksempelvis
stedmoder, tvetand og ærenpris.
Udlæg i renbestand i august er også en mulighed
i rajsvingel, dog ikke for sorterne Fojtan,
Mahulena og Hipast, der skal udlægges i vårbyg.
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