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UDFORDRING
Blød hejre optræder ofte som ukrudt i alm. rajgræs til frø. Især foragrene 
bliver forurenede. Frø af blød hejre giver store problemer ved rensning og 
medfører store tab af frø.  

FAKTA OM BLØD HEJRE
• Blød hejre er vinter-enårig, dvs. at den spirer frem om efteråret og sætter 

frø den følgende sommer. 
• Frøene kan, nedpløjet i jorden, højst overleve i et år.
• Frø af blød hejre har næsten samme størrelse som rajgræs og er derfor 

meget vanskelige at frarense. 
• Blød hejre er meget håret på både stængler, blade og småaks. 
Kan kendes på de hårede blade tidligt forår.

SÅDAN GØR DU...
Blød hejre ses oftest langs markkanten. Normalt bliver den ikke et problem, 
hvor der pløjes, da frøene højst overlever et år på furebunden.

Forebyggende tiltag
• Undlad at etablere rajgræs på arealer, som er inficeret med blød hejre 
• Blød hejre vil ikke optræde i vårsæd, hvis du sikrer, at der ikke er overle-

vende planter ved såning
• De fleste frø af blød hejre går til, når de får lov at ligge uberørt oven på 

jorden i nogle måneder efter høst
• Hvis stubben bearbejdes, vil overfladisk strigling give spiredygtige frø de 

bedste spirebetingelser

• Slå rabatterne, hvis der vokser blød hejre (hvis det er tilladt)
• Undgå spredning fra markkanten med mejetærsker og ved jordbearbejd-

ning
• Hold en stabil markkant fra år til år, så flerårige græsser etablerer sig i 

stedet for enårige græsser som blød og gold hejre
• Undgå at afdrift af glyphosat skaber en bræmme langs markkanten, som 

ikke er bevokset med flerårige plantearter.

Management af foragre
• Mangelfuld nedpløjning i forageren giver mulighed for, at blød hejre kan 

spire frem år efter år. Det kan forebygges ved at variere bredden af forage-
ren, så overlap med ploven ikke sker samme sted hvert år

• Du bør nedvisne med glyphosat inden såning, hvis der er etablerede tuer 
eller synlig nyfremspiring. Det er især vigtigt at være opmærksom på 
foragre, opfuringer og affuringer

• Overvej at dyrke vårbyg i forageren til rajgræs, hvis blød hejre findes 
udbredt i markkanten.

Direkte bekæmpelse
• Der er ingen muligheder for kemisk bekæmpelse i rajgræs
• I korn har Atlantis og Broadway god effekt
• Kerb bekæmper blød hejre i vinterraps
• Aflugning/pletsprøjtning med rygsprøjten er mulig i rajgræs
• Etablér en barjordstribe rundt om marken
• Ompløj forageren, hvis der findes blød hejre om foråret.
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