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Advarsel mod anvendelse af Kerb 400 SC i alm. rajgræs
Ved store forekomster af rapgræsser i alm. rajgræs kan det være ønskeligt at anvende en reduceret dosis på
0,2-0,4 l/ha med Kerb 400 SC. Ifølge godkendelsen må anvendelsen kun foretages i alm. rajgræs (udlagt i
dæksæd) fra midten af februar til 1. marts, hvor man søger at udnytte det forhold, at midlet nedbrydes ved
stigende jordtemperaturer. Teorien ved en optimal anvendelse af Kerb uden at skade rajgræsset er, at
rapgræsser spirer fra de øverste jordlag, mens rajgræssets rødder samtidig er i en dybde, hvor Kerb bør være
nedbrudt, inden midlet når ned til afgrødens rødder. I år tegner jordtemperaturen ikke til at stige på den korte
bane, og der findes samtidig flere svage rajgræsmarker, hvor rodnettet kan ligge meget øverligt.
En behandling med Kerb er meget risikofyldt og bør kun foretages efter konsulentrådgivning i den enkelte
mark / sort.

Gødskning af frøgræs
Frøarterne har behov for kvælstof, når væksten starter. Tidspunktet for vækststart afhænger af arten og
vejret. Tabel 1 viser retningsgivende tidspunkter for anbefalet første gødningstilførsel til frøgræs afhængig af
udvalgte arter.
Tabel 1. Retningsgivende tidspunkter for vækststart og dermed gødningstilførsel
Primo marts

Medio marts

Ultimo marts

Alm. rapgræs, Rødsvingel, Stivbladet svingel

Engsvingel, Strandsvingel

Alm., ital. og hybridrajgræs

Ved et højt N-niveau er der risiko for en meget kraftig afgrøde og tidlig lejesæd og dermed ringe bestøvning og
lavere udbytte. Risikoen for lejesæd kan reduceres ved optimal vækstregulering og evt. delt gødskning, hvor
2/3 af N-mængden tilføres ved vækststart og resten 3-4 uger efter.

Svovl til frøgræs
Med en forventning om en ringe svovlmængde i jorden i dette forår, bør der tilføres ca. 10-15 kg S/ha til
frøgræs – højest mængde ved høj N-tilførsel til frøgræsset i foråret.

Gylle til frøgræs
Ved brug af gylle bør der anvendes en 2-delingsstrategi, så sidste tildeling med en NS-handelsgødning kan
afpasses efter den kendte tilførsel af udnyttet N i gyllen ved vækststart.
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