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Gødskning af frøgræs
Det milde vejr betyder behov for tidlig tilførsel af gødning til frøgræsmarkerne. Frøgræs er dog meget følsom
for køre- og trykskader, og der bør ikke køres på jorder, der ikke kan bære.

Kvælstof (N) til alm. rajgræs
Frøgræs skal tilføres N, når væksten for alvor starter; oftest lidt senere i rajgræs end i svingelarterne. Ntildelingen skal sikre den nødvendige vegetative udvikling i foråret, men må ikke medføre en for stor biomasse
og dermed tidlig lejesæd.
Alm. rajgræs bør som udgangspunkt tilføres ca. 150-170 kg N/ha i foråret uanset udlægsmetode, alder og
jordtype – højeste mængde til tidlige typer, og/eller hvis der ikke er tilført N i efteråret. Eventuelle svage
udlæg fra efteråret af bør tilføres en øget og tidligere N-tilførsel i forhold til ”stærkere” marker.

Delt gødskning
Ved et højt N-niveau er der risiko for en meget kraftig afgrøde, tidlig lejesæd og dermed ringe bestøvning med
lavere udbytte til følge. Risikoen for lejesæd kan reduceres ved optimal vækstregulering og evt. ved delt
gødskning, hvor 2/3 af N-mængden tilføres ved vækststart/når muligt og resten 3-4 uger efter.

Svovl (S), fosfor (P) og kalium (K) til alm. rajgræs
S-behovet svarer til mindst 15% af N-tilførslen, og rajgræsset bør således tilføres mindst 20-25 kg S/ha i
foråret. P- og K-behovet ligger på hhv. 20 kg P/ha og 50 kg K/ha ved normale jordbundstal. Vær opmærksom
på risikoen for udvasket S og K i løbet af efterårs- og vintermånederne.

Gylle til alm. rajgræs
Ved brug af gylle bør der anvendes en 2-delingsstrategi, så sidste tildeling med en NS-handelsgødning kan
afpasses efter den kendte tilførsel af udnyttet N i gyllen ved vækststart. Hvis det ikke bliver muligt at kunne
færdes på markerne tidligt/ved vækststart med det tunge gyllemateriel, bør der startes op med en NSgødning, og så er det meget vigtigt at få et godt kendskab til gyllens præcise N-indhold inden udkørsel, så den
samlede mængde N til frøgræsset bliver afpasset korrekt. Husk at sikre S-forsyningen enten i tilstrækkeligt NSgødning eller via forsuret gylle.
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