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Tørken udfordrer både afgrøder og
nye udlægsmarker
Tjek
udlægsmarkerne
så
snart
dæksæden er høstet
Der er mulighed for at reparere på
udlægsmarken ved eftersåning

Manglen på nedbør sætter sit tydelige præg på
afgrøderne. Der er store forskelle på, hvordan
afgrøderne reagerer på tørken, og de vårsåede
afgrøder hører til de mest tørkestressede.
En stor del af vores udlægsmarker er etableret i
vårsæd, og derfor er de frømarker, hvor vi skal
høste frø i 2019 også påvirket af tørken.
I nogle udlægsmarker kan man allerede nu
konstatere, at udlægget er tørret væk i pletter,
mens det i andre marker klarer skærene.
Når dæksæden i udlægsmarken er moden, skal den
høstes med kort stub og uden spild, så
spildkornsproblemer reduceres til et minimum.
Dernæst skal dæksædshalmen fjernes, og senere
skal stubben pudses i bund. Der er naturligvis en
risiko for, at de små frøplanter bliver solskoldet,
når de mister deres ”solskærm”, men til gengæld

har de brug for lyset til at udvikle sig optimalt i
efteråret.
Den tidlige høst i 2018 gør, at vi har mulighed for
at nå at reparere udlægsmarkerne ved eftersåning
af nyt basisfrø i de områder af marken, hvor der er
for få planter.
Men det kræver naturligvis, at vi får noget nedbør,
så frøene kan spire frem.
Så snart dæksædshalmen er fjernet, skal udlægget
vurderes med henblik på, om der er behov for
eftersåning.
Udlægsmarker med alm. rajgræs, ital. rajgræs,
hybrid rajgræs og rajsvingel kan eftersås med nyt
udlæg frem til starten af september, og her kan vi
forvente fuldt udbytte det kommende år.
I hundegræs, rødsvingel, strandsvingel og
hvidkløver skal eftersåningen ske hurtigst muligt i
første halvdel af august. I disse arter kan vi ikke
forvente fuldt udbytte i 2019.
Kontakt din konsulent, hvis du er i tvivl, om der er
behov for eftersåning.
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