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Hundegræs
(Dactylis glomerata)
Hundegræs er en af de vigtigste flerårige græsarter i de varige græsmarksblandinger. Den producerer store 
tørstofmængder på kort tid, via forskellige sorter kan man have stor græsproduktion fra tidligt forår til sent 
efterår. I etableringsåret vokser den langsomt til, men efter et år er den hårdfør med kraftig tuedannelse. 
Den er tolerant overfor store gyllemængder både forår og efterår.

Frøavlen skal ske i landsdele uden sen nattefrost og dyrkes især i milde og kystnære områder. På grund af 
den langsomme etablering er den velegnet til udlæg i vinterhvede. Hvilket ofte også passer godt til kravene 
til lokaliteten. Den trives på både gode og lettere jordtyper, men ved frøavl er den tørkefølsom og skal 
derfor kunne vandes. Da der kan høstes frø i flere år på samme mark, er der også mulighed for efterslæt, 
hvorved spildfrø og ukrudt også kan kontrolleres.
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Dyrkningsvejledning for
Hundegræs 
(Dactylis Glomerata)
Anvendelse: Hundegræs er et af de vigtigste græsser, der indgår i de varige græsmarksblandinger. 
Græsset er flerårigt, hårdfør med kraftige, grove tuer. Væksten starter tidligt i foråret og er hurtigt i gang 
efter slæt/afgræsning. Den tåler relativt store mængder gylle, både i efterår og forår.

Klima/jordbund: Traditionelt dyrkes hundegræs på lermuldede jorder, men kan også dyrkes på lettere 
jordtyper hvor der kan vandes. Hundegræs til frøavl er ret tørkefølsom og derfor skal vandingsbehovet 
følges og overholdes nøje på de lettere jorde. Hundegræs til frøavl tåler ikke sen frost i foråret, derfor avles 
den oftest i kystnære områder i de sydlige, østlige egne og Østjylland.

Udlægsmetoder: Ved udlæg i vinterhvede/vinterbyg opnås som regel det største frøudbytte, idet 
hundegræsset her får en længere etableringsperiode. Hundegræsset udsås fra medio september 
i dækafgrøden, tidligere såning kan give høstproblemer i dæksæden. Ved udlæg i vårsæd bliver 
etableringsperioden kortere og det skal der tages hensyn til ved valg af dæksædens rækkeafstand og 
plantetal.

Etablering: Der anvendes en moderat udsædsmængde i dæksæden. Vælg en kort, tidlig og stivstrået 
dæksædssort/art. I vårsæd kan der med fordel sås på dobbelt rækkeafstand, hvorved hundegræsset får 
en bedre etablering. Hundegræsset udsås separat, evt. efter en forudgående tromling. Korn og frø må ikke 
blandes.

Sådybden må ikke overstige 1,5 - 2 cm, da frøene er små. Der udsås ca. 3 - 6 kg frø pr. ha. Ved udsåning 
af hundegræsset på dobbelt rækkeafstand kan frøudbyttet evt. øges i andet og tredje frøavlsår. Ved høsten 
af dæksæden skal der sættes så kort stub som muligt, undgå kernespild over soldene, især i vinterbyg. Efter 
høst af dæksæden fjernes halmen hurtigst muligt, er stubben for lang og udlægget kraftigt bør der afpudses 
tidligt.

Primo september vurderes om der skal laves en afpudsning af kraftigt udviklet udlæg/spildkorn. Denne 
afpudsning skal ske senest i begyndelsen af oktober og max. ned til 8 - 10 cm. Hvis det er muligt at sprede 
det afpudsede materiale jævnt over udlægget gøres dette, hvis ikke så skal det fjernes. Plantematerialet kan 
have en hæmmende effekt overfor fremspirende ukrudt. 

2. - 3. år: Efter frøhøsten presses, brændes eller snittes frøgræshalmen. Anvendes mejetærskerens snitter 
skal fordelingen være jævn over høstarealet, der skal oftest følges op med en afpudsning kort efter 
høst. Der kan laves græsslæt på genvæksten, tilfør ca. 50 - 70 kg N/ha lige efter høst og tag slættet i 
begyndelsen af oktober ned til ca. 8 - 10 cm. dybde.

Gødskning: Den økonomisk optimale N-mængde ligger på 140 - 180 kg N/ha, kvælstofnormen ligger på 
ca. 170 kg N/ha. N-tilførslen afhænger af forfrugt, sorter og frøafgrødens tilstand. Svage udlæg tilføres 
25 kg N/ha lige efter høst af dæksæden. Tilførslen af kvælstof i udlægsåret sker medio/ultimo september 
med ca. 40 - 60 kg N/ha, den mindste N- mængde tilføres 1. års markerne og største mængde til 2. 
og 3. års markerne. Hundegræs starter sin forårsvækst tidligt, og skal derfor også tilføres gødning på et 
tidligt tidspunkt, hvilket vil sige ultimo februar/primo marts. Her tildeles 80 - 100 kg N/ha afhængig af N-
tilførslen til evt. efterårsslæt. 

Gylle anvendes mest sikkert i efteråret, da uensartet gylle og udspredning kan give tvemodenhed ved 
forårsanvendelse. En godt opblandet gylle og god spredeteknik kan med erfaring anvendes i en delt 
forårsgødskning. Tilfør handelsgødningen tidligst i godt føre og derefter gyllen. I sene år med våde marker 
anvendes kun handelsgødning i foråret. Hvor fosfor- og kalitallene er i orden, er der ikke behov for 
yderligere tilførsel af P og K. Hvis der tages store slæt i efteråret, skal kali niveauet være i orden.
Tildel ca. 20 - 25 kg svovl pr.ha i foråret.

H
un

d
eg

ræ
s



31

Ukrudt: Før der udlægges skal marken gøres fri for kvik, enårigt rapgræs og hejrearterne. Rens marken i 
forfrugterne før frøåret, det er den nemmeste og billigste metode. Alene et velvalgt sædskifte fjerner flere af 
problemgræsserne. Tokimet ukrudt, især kamille, haremad og skræppe er vanskelige at frarense og effektiv 
bekæmpelse skal derfor udføres. 

Midler: I dæksæd af vårsæd, kan følgende midler anvendes: Express, Oxitril, Starane, Primus, Stomp, 
MCPA og DFF (off-label). Valget af middel afhænger af antal og forekomsten af de forskellige ukrudtsarter. 
Bred ukrudtseffekt opnår ved blanding af Express + DFF (off-label) og Primus + DFF (off-label). Blanding 
med Stomp vælges når der er meget enårigt rapgræs, dette kræver at udlægget er jorddækket og der er en 
fornuftig jordfugtighed. MCPA anvendes senere i foråret imod korsblomstret, kamille og agerpadderok. 

Kontroller for senere nyfremspiring af problemukrudtsarterne og bekæmp igen hvis det er nødvendigt. I 
dæksæd vintersæd, kan der anvendes Oxitril og DFF.  Boxer + Stomp har stor risiko for at skade udlægget 
pga. den større jordfugtighed i efteråret. 

Efter høst af dæksæden, kan der før 30. september behandles med Express, evt. i blanding med DFF (off-
label). Primera Super iblandet Isoblette, kan anvendes i september ved forekomst af vindaks, agerrævehale 
og alm. rapgræs. Hundegræsset skal være i god vækst. 
Tidligt i frøhøståret kan Primus + klæbemiddel anvendes mod især kamille og burresnerre. Er der ærenpris, 
agerstedmoder og tvetand tilsættes DFF. Ved stigende temperaturer i foråret kan hundegræs udlagt i 
vårsæd, sprøjtes med Ariane FG, evt. tilsat Primus, hvilket giver en bred ukrudtsbekæmpelse. 
Skræpper og tidsler bekæmpes med MCPA i maj højeste doc. i 2. - 3. års markerne.

Vækstregulering: For at sikre den bedst mulige udvikling og undgå lejesæd anbefales det at vækstregulere 
hundegræsset. Vækstreguleringen sker ved begyndende strækningsvækst primo maj, med Cycocel + 
Moddus (off-label). Undlad at vækstregulere på N - stressede eller tørkeramte afgrøder, eller hvis der er 
udsigt til nattefrost. Vækstreguleret halm må ikke opfodres.

Sygdomme: Meldug, bladplet og skoldplet kan angribe kraftigt og behandles med Bell, Zenit, Amistar 
og Folicur, evt. i blanding, bemærk der kan være evt. begrænsninger ved fodring med frøgræshalm. 
Bladpletsygdommen (mastigosporium) ses især i fugtige år på stængler og bladskeder fra det tidlige forår, 
som små lyse pletter med en mørk rand, angrebene kan blive voldsomme. Bekæmpes med samme midler 
som bladpletsygdommene. Sneskimmel ses i kraftigt udviklede marker fra efteråret og i marker med meget 
resthalm. En afpudsning i efteråret vil forebygge angreb.

Skadedyr: I 2. - 3. års markerne og i marker der ligger op til tidligere angrebne marker, kan der 
forekomme angreb af frøgræs- og hvidaksuglelarver. Sjældent i stort omfang, men kendskab til tidligere 
angreb og i ældre marker kan der forebygges med en sprøjtning i august/september med Karate (off-
label). Herved rammer man en del af de voksne ugle, der flyver ind i markerne i denne periode for at 
lægge æg.

Høst: Hundegræs er spildsom og uensartet moden og den skal stå op frem til skårlægningstidspunktet. Der 
anvendes selvkørende skårlægger, når gulmodenhedsstadiet er nået, d.v.s. at frøhviden er voksagtig til sej 
i konsistens og der er begyndt drysning fra akset. Græsstrået vil være fra grønt til gulbrunt i farven. Udsigt 
til blæsevejr i denne periode kan fremrykke skårlægningstidspunktet. Der skårlægges med 10 - 15 cm stub, 
skårene skal være tilpas tykke til at forhindre gennemgroning og samtidigt kunne opsamle spildfrø. Efter ca. 
10 - 14 dage på skår, alt efter vejrlig og skårtykkelse kan tærskningen begynde. Vær varsom med at tærske 
for hårdt på især tørre skår, herved bliver for mange frø afskallet. 

Beluftningen skal starte fra første høstdag og senere kan varme tilsættes efter behov. Den mest økonomiske 
tørring sker ved at udnytte de højere temperaturer og tørre dage i høstperioden. 

Udbytte: Landsgns. for rajgræs ligger på ca. 990 kg/ha, de gode marker/sorter kan give op til 1.200 - 
1.500 kg/ha. Generelt kan der regnes med ca. 225 kg/m³. vel tærsket råvare.
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