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efter kløvergræs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablering 
• Såning fra marts/april i bekvem jord 

• Rug 200 planter/m2 (ca. 100 kg/ha) 

• 20 kg diploid Ital. Rajgræs  

• Eller 30 kg tetraploid Ital. Rajgræs 

• Test spireprocenten på rug forår!!! 

Afgræsning 

• Afgræs første gang når rugen er 10 – 15 cm høj (6-8 sideskud) 

• Afgræs herefter med max 5 dages mellemrum 

• Tæt afgræsning holder rugbladene friske uden svampeangreb 

• Ædelysten forringes stærkt ved svampeangreb 

• Afpudsning af vraggræs hindrer stængeldannelse 
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Dyrkningsvejledning 

Forårssået vinterrug til afgræsning 

• Forårssået vinterrug m I.R er en ideel enårig ”sædskiftegræs” tæt på stalden. 

• Forårssået vinterrug er klar til afgræsning efter 4-6 uger efter såning. 

• Forårssået vinterrug har vegetativ bladvækst.  

• Afgræsning af letfordøjelig bladvækst supplerer kløvergræs godt til afgræsning i juni-juli måned. 

• Forårssået rug med italiensk rajgræs er effektiv til at opsamle kvælstof efter nedpløjet kløvergræs. 

• Et tæt rugdække (mindst 200 pl/m2) mindsker ukrudt og giver mindre optrædning. 

• Hyppig og tæt afgræsning sikrer friske skud fri for   meldug og rustsvampe.  

• Hen på sommeren sker sporadisk  stængeldannelse i vraggræs. Afpuds vraggræs. 

• Rug sået i juni kan angribes hårdt af 2. generation fritfluer. 

• Erfaringsmæssigt kan rugen  tabe væsentlig spireevne i løbet af vinteren. Så test spireevne om foråret!! 

Rugudsæd- mindst 200 pl/m2 

Alle vinterrug sorter kan anvendes.Samme udsædsmængde anbefales uanset sort. Plantetallet betyder mest. 

Med normal spirevne på godt 90 % svarer  200 pl/ m2 til  til udsædsmængde på ca. 100 kg/ha.   

Desværre kan vinterrug have mistet betydelig spireevne i løbet af vinteren. Test spirevne og kassèr såsæd med mindre 

end 80 % spireevne.  Dårligt udsæd fremspirer ofte for ringe ved lave jordtemperaturer. 

 

Ital. Rajgræs  

Diploide sorter udvikler et tættere og mere holdbart græsdække ved afgræsning end tetraploide.  Der anbefales en 

udsædsmængde for diploide sorter på 20 kg pr. ha og tetraploide 30 kg pr. ha. 

 

Kløvergræsudlæg 

Vinterrug (ikke kløvergræsforfrugt) der bliver afgræsset tæt fungerer fint som dæksæd for kløvergæsudlæg. 

 

Såning 

I marts-april i afdrænet, bekvem jord. Sådybde mellem 2-4 cm på en fast bund. Blandes rajgræs i rug må sådybden 

ikke overstige 2-3 cm. En omhyggelig pakning/tromling sikrer en god fremspiring og modvirker optrædning. 

Rug/rajgræs er en fleksibel afgrøde, der kan bruges ved senere såning i tilfælde af stankelbensangreb. 

Kløvergræsforfrugt er fuldgødskning af ruggræs 

Kløvergræs ompløjet forår frigiver mellem 200 – 300 kg kvælstof/ha. Det kan normalt fuldgødske en ruggræsmark. 

En findeling af kløvergræsset inden nedpløjning sætter fart i kvælstofomsætningen. 15-20 ton gylle som startgødning 

er der god erfaring med. Hvis forfrugten er korn kræves 25-30 tons gylle som start gødning og supplering senere 

på sommeren. 

 

Start afgræsning allerede  medio maj ved såning 1. april 

Begynd tidligt når rugen har 6-8 skud/plante eller ved en højde på 10-15 cm. Det  er normalt medio maj ved såning 

1.april. Rugen afgræsses med kort interval på 5 dage. Hvis rugen bliver for lang nedsættes ædelysten. Efter 10-14 

dages hviletid bliver rugen ofte angrebet af meldug eller rust og køernes ædelyst mindskes.Rugen afpudses efter behov 

mod ukrudt og vraggræs omkring kokasser. I juli kommer der sporadisk stængeldannelse i vraggræspartier.  

Rugen kan indgå i daglig afgræsning med andre græsmarker. 

 


