
Hybridrug efter hybridrug 
- i det pløjefrie dyrkningssystem
Pas på meldrøjer i rug, da de ødelægger rugens anvendelighed til såvel foder som brød

Som det læses i overskriften, er der 
ikke meget sædskifte i at dyrke hy-
bridrug efter hybridrug. Det til trods er 
der mange landmænd, der af praktiske 
årsager gerne vil dyrke hybridrug efter 
hybridrug. Dyrkning af hybridrug på 
arealer, der ikke pløjes, kræver, at du 
som landmand har en klar spildkorns-
strategi. Spildkorn af hybridrug skal 
bekæmpes kemisk og lettest med en 
lille dosis glyphosat. Ellers er der stor 
sandsynlighed for, at du får problemer 
med meldrøjer i spildkornsplanterne. 
Meldrøjer er aldeles uønsket i rug til 
både brødrug og foder.

Derfor kommer der meldrøjer
Udsæd af hybridrug, du som landmand 
køber, er at betragte som en C1-vare, 
når vi snakker såsæd. Det er C1, du sår 
ud på marken. Det er også C1-varen, 
der har heterosis-effekten (frodighedsef-
fekten), og det er den generation, der 
givet et stort udbytte. 
C1-udsæden, som du dyrker,  sikrer 
også, at hybridrugmarker er ens forme-
de, og der er ikke stor forskel på højden 
mellem de enkelte planter. 
Hvis du så dyrker hybridrug efter 
hybridrug i det pløjefrie system og 
ikke gør noget ved spildkornet, får du 

problemer med meldrøjer. 
Spildkorn er typisk allerede i vækst, når 
du sår den nye afgrøde. Andre spild-
korn bliver først vækket til live, når 
såmaskinen roder i jorden. Spildkorn er 
C2-generation af hybridrugen, og C2-
generationen udspalter, når den vokser. 
Der er ”negativ” frodighedseffekt, og 
der er stor forskel på højde og vækst af 
de enkelte planter. 
Disse spildplanter i en hybridrug udgør 
en stor risiko for forurening af hybridru-
gen med meldrøjer-svampen.    

Lad marken være urørt efter 
høst
Et sædskifte er den bedste måde at 
undgå risiko for forurening af hybridru-
gen med meldrøjersvampen.
Hvor der alligevel dyrkes rug efter rug, 
er vores tese, at det er bedst blot at lade 
marken ligge efter høst.
Rugs faldtal ryger relativt hurtigt, hvis 
det får lov at ligge og blive vådt. Indar-
bejdes spildrug derimod i jorden efter 
høst, introduceres hviletilstand med en 
følgende mulighed for spiring senere. 
Vores erfaring er således, at det kan 
være en fordel at lade marken ligge 
urørt efter høst. Det giver den bedste 
bekæmpelse af spildrugen. En mindre 

fordel ved det system er, at der også kan 
spares en harvning umiddelbart efter 
høst, hvor tidspresset ofte er meget højt.
Husk også, at hvis du vil praktisere rug 
efter rug i et pløjefrit system, så SKAL 
spildet fra mejetærskeren minimeres til 
det absolut mindst mulige.

Gylle til hybridrug – aldrig efter 
stadie 32
Husk – ingen gyllekørsel i hybridrugen 
efter stadie 32. Når hybridrugen når 
stadie 32, hvor andet knæ er følbart, er 
det for sent at køre gylle. 
Efter stadie 32 har hybridrugen forsta-
diet til akset i strået. Dette forstadie 
kan skades af gyllevognens dæk. Når 
akset er beskadiget af transport, er der 
en stor risiko for, at det ikke bliver 
ordenligt bestøvet med pollen, og så har 
meldrøjersvampen en stor chance for at 
inficere akset. Det skal altid undgås.
Skal du have de nyeste, højtydende 
sorter af hybridrug til den kommende 
sæson, så bestil KWS Binntto eller 
KWS Florano.

Af Morten Haastrup, Key Account 
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Kig ud over en pløjefri mark med 
hybridrug inficeret med spildkorn

Sådan ser den uønskede 
meldrøjersvamp ud. 
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