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 Tørkestressede afgrøder 

 Tidlig blomstring giver tidlig høst 

 Risiko for tvemodenhed 

 
Det er svært at forestille sig at markerne var 
godt og vel vandmættede og mere eller mindre 
snedækkede for 8 uger siden.  
Maj 2018 vil indskrive sig i historiebøgerne som 
den varmeste og den mest solrige i 130 år. Med 
over 360 soltimer i maj 2018 har solen hver dag 
skinnet i over 11½ time!  
 
Desværre har maj også været en tør måned, og 
selv om der i nogle områder er faldet nogle gode 
byger, er det generelle billede, at afgrøderne er 
sat under et voldsomt tørkestress de fleste 
steder. 
Markerne boniterer kraftigt, og planterne ikke 
trække vand nok fra jorden. 
 
Varmen giver også risiko for, at rustangreb i 
arter som engrapgræs og rajgræs kan udvikle sig 
hurtigt, så vær opmærksom og følg udviklingen i 
marken.  
 
Antal dage fra bedste bestøvningsdag 
til skårlægning eller direkte høst 

Art Dage fra 
blomstring 
til 
skårlægning 

Dage fra 
blomstring 
til direkte 
høst 

Hvidkløver 25 28 

Alm. rajgræs 33 38-40 

Ital. rajgræs 30 35 

Hundegræs 28  

Strandsvingel 24 28-30 

Engsvingel 26 30-35 

Rødsvingel 24 35 

Bakkesvingel 24 35 

Engrapgræs 21-25 30-35 

 

Tidlig blomstring giver tidlig høst 
Bakkesvingel er afblomstret, engrapgræs er langt 
fremme i blomstringen og rødsvingel blomstrer 
på fuld kraft.  
Hundegræs og ital. rajgræs har startet 
blomstringen og sågar i tidlige sorter af alm. 
rajgræs og strandsvingel ser vi begyndende 
blomstring. 
 
Blomstringen er således ca. 8-10 dage tidligere 
end normalt, og vejrudsigten for den kommende 
tid viser stadig masser af sol og tørt vejr.  
 
Det betyder at vi kan se frem til en tidlig høst. I 
tabellen viser vi de antal dage, der normalt går 
fra blomstring til høst, men vær opmærksom på 
at tørt og varmt vejr vil afkorte perioden fra 
blomstring til høst. 
 
Efter tabellen skal vi skårlægge de første 
engrapgræssorter omkring den 20. juni og høste 
rødsvingel i første uge af juli. Notér hvornår din 
frøafgrøde blomstrer og brug tabellen som 
rettesnor.  
 
Tvemodenhed 
De tørkestressede afgrøder skrider og blomstrer 
uens og over en lang periode. Det gælder især 
strandsvingel og alm. rajgræs. Derfor er der også 
risiko får at vi får nogle tvemodne afgrøder til 
høst, hvor det kan være svært at fastsætte det 
optimale høsttidspunkt. 
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Avlsafdelingen 
DLF 


