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Frøhøsten 2018 er stort set overstået. Vi er ved
at danne os et overblik over høsten, og tabellen
viser et foreløbigt udbytteskøn. Samlet set har vi
modtaget 12 pct. af høsten, og i nogle arter har
vi kun indvejet enkelte partier. Derfor er
udbytteskønnet behæftet med meget stor
usikkerhed.
De mest positive arter er hvidkløver og
hundegræs, hvor vi forventer indeks 95 i forhold
til fem års gennemsnitsudbytte. Den mest usikre
er alm. rajgræs, hvor vi kun har modtaget få
partier, og hvor der er meget store variationer
fra mark til mark. Vi forventer dog, at vi kan
høste 85 pct. af et normaludbytte.
Engrapgræs ligger på indeks 70, hvilket er
skuffende, men forventet, da engrapgræs ikke
bryder sig om forårstørke. Bakkesvingel, der gror
på de letteste jordtyper, viser et tilsvarende
skuffende udbytte.
Samlet viser vores udbytteprognose, at høsten
2018 vil være 15 pct. mindre end en normalhøst.
Foreløbig udbytteprognose pr. 30. juli 2018 i
kg pr. ha og relativet til fem års gennemsnit.
Forventet udbytte
Kg/ha

Rel.

Hvidkløver

500

95

Alm. rajgræs

1375

85

Hybridrajgræs

1075

90

Ital. rajgræs

1500

90

Rajsvingel

1150

90

Rødsvingel

1350

90

Bakkesvingel

650

70

Strandsvingel

1300

90

Hundegræs

1000

95

Engrapgræs

800

70

I alt kløver og græs

1225

85

Udlægsmarkerne har det svært
Det er endnu for tidligt at danne sig et overblik
over vores udlægsmarkers tilstand. Der kom lidt
nedbør i lørdags, som Sydvestdanmark fik mest
glæde af, mens nedbørsmængderne aftog mod
øst. Hvis vi snart får regn igen vil mange
udlægsmarker blive grønne igen, men den lange
tørkeperiode må forventes at koste en unormal
stor ompløjning. Normalt indregner vi en
ompløjningsprocent i vores udlægsplaner, men vi
har i den ekstraordinære situation besluttet at
være åbne over for ønsker om at erstatte et
ompløjet nyudlæg med genhøst på en gammel
mark.
Det betyder, at du i samarbejde med din
konsulent skal vurdere, hvor det giver bedst
mening at høste frø i 2019, under forudsætning
at det samlede høstareal ikke øges.
I arterne rødsvingel, engrapgræs, strandsvingel,
hundegræs og bakkesvingel vil man derfor kunne
erstatte en ompløjet udlægsmark med et
tilsvarende 3. års mark til genhøst i 2019. I
bakkesvingel skal vi dog understrege, at vi ofte
ikke har haft de bedste erfaringer med høst på 3.
års marker.
I alm. rajgræs vil der være mulighed for at så nyt
udlæg i renbestand i august. Dette naturligvis
under forudsætning af, at der kommer regn. Vi
foretrækker, at eventuelle ompløjede udlæg
erstattes af nyetablerede renbestandsudlæg,
men kan det ikke lade sig gøre, kan høst på 2.
års marker også komme på tale.
I ital. rajgræs, rajsvingel og hybridrajgræs kan
ompløjede udlægsmarker erstattes af nyudlæg i
renbestand og i rajsvingel og hybridrajgræs
eventuelt ved genhøst på 2. års marker.
Ved en forlængelse af en kontrakt, skal du være
opmærksom på, at en frømark, som tages ind til
genhøst i 2019, ikke samtidigt kan gælde som
efterafgrøde i 2018.
Alle ændringer skal ske i tæt samarbejde med
din frøavlskonsulent.
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