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De vigtigste ændringer

3 blandinger er udgået, både fordi
der ingen salg var, og fordi de ikke
er fagligt relevante mere. Det gæl-
der den tidligere blanding 34 (sil-
dig rajgræs til afgræsning og slæt),
blanding 43 (slæt på tør jord med
hundegræs), og blanding 45
(staldfodringsblanding med itali-
ensk og hybrid rajgræs). En ny
blanding er kommet til, idet der
skønnes behov for en blanding til
fugtige og varige marker, som bru-
ges til både slæt og afgræsning.
Den har fået nr. 34 og dermed er-
stattet den gamle nr. 34. Endelig er
der udarbejdet nye anbefalede frø-
blandinger til heste og grise. For
hesteblandingerne er der nu én
uden og én med kløver. For søerne
er der en blanding til drægtige, og
en til diegivende søer.

Kløverandelen er generelt
nedsat lidt i forhold til de tidligere
blandinger. Som gennemsnit er
kløvermængden nedsat med 0,4
kg/ha.

De enkelte arter
i blandingerne

Almindelig rajgræs
(Lolium perenne L.)

Alm. rajgræs har en høj foder-
værdi sammenlignet med andre
græsarter og er derfor en meget
benyttet art.

Tetraploide sorter har i for-
hold til diploide sorter en større
frøvægt. Indholdet af vand er
større, dvs. de har et mindre tør-
stofindhold, ligesom indholdet af
sukker er større. Det er med til at
forbedre smagen, og foderoptag-
elsen er normalt større end i
diploide sorter. Vækstformen er
mere åben, hvilket gør dem mere
velegnet til dyrkning sammen
med hvidkløver. De benyttes
meget til afgræsning.

Diploide sorter har flere skud,
smallere blade og fortørrer hurti-
gere pga. det mindre vandindhold.
De er derfor velegnet til slæt.

Alm. rajgræs opdeles i 3 grup-
per efter tidspunkt for begyn-
dende skridning: Tidlig, middel-
tidlig og sildig.

Tidlige sorter af alm. rajgræs har
en åben og opret vækstform, og
begynder skridningen midt i maj.
Ved afgræsning har de i forhold til
sildige sorter en udbredt tendens
til stængeldannelse, hvilket gør
dem mindre egnede til afgræs-
ning. Varigheden er 1-2 år.

Middeltidlige sorter begyn-
der normalt skridningen sidst i
maj. De har generelt en større ten-
dens til stængeldannelse end sil-
dige sorter. De er velegnede til
både slæt og afgræsning. Varig-
heden er 1-3 år.

Sildige sorter begynder nor-
malt skridningen i første halvdel
af juni og har en lille tendens til
stængeldannelse. De danner en
tæt bestand og er specielt gode til
afgræsning, men kan også bruges
til slæt. Sorterne er mere varige og
kan anvendes i to- og flerårige
marker.

Hybridrajgræs
(Lolium x hybridum Hausskn.)

Hybridrajgræs er en krydsning
mellem italiensk rajgræs (se se-
nere) og almindelig rajgræs. Der
er en stor variation imellem sor-
terne. Nogle tenderer mod ital.
rajgræs og andre mod alm. raj-
græs.

Den er bedst egnet til slæt og
staldfodring og er normalt mere
vinterfast end ital. rajgræs.

Timothe
(Phleum pratense L.)

Timothe er den mest vinterfaste
græsart. Den er meget tidlig i
vækst i foråret, men skrider sent.
Timothe er en meget stråstiv græs-
art, og har tendens til stængeldan-

De anbefalede frøblandinger er udarbejdet af et udvalg med repræ-
sentanter fra Dansk Frøhandlerforening, Foreningen af Danske
Stammeejere af Mark og Havefrø, Landskontoret for Planteavl og
Danmarks JordbrugsForskning.

De nye blandinger er primært udarbejdet på grundlag af ind-
meldinger fra planteavlskonsulenter, salgsstatistik over de tidligere
blandinger samt udvalgets egne erfaringer.

Tidligere blev mængden af den enkelte art vist i kg/ha i skemaet
over blandingerne. Desuden var blandingens totale mængde i kg/ha
vist. Dette er ændret i det nye skema, idet der ved den enkelte art
vises den procentiske vægtandel, og for hele blandingen er vist et
interval for udsædsmængden i kg/ha.
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nelse ved senere slæt. Den trives
godt på fugtig jord, og er følsom
overfor tørke. Væksten er åben,
og den er derfor tolerant over for
bælgplanter.

Timothe egner sig yderligere
til blanding med rødkløver og lu-
cerne, da den ligesom disse er
bedre egnet til udnyttelse ved få
slæt end til hyppige afgræsninger.
Ved afgræsning vrages stænglerne
og den fremstår meget stængelrig.

Engsvingel
(Festuca pratensis Huds.)

Engsvingel er meget vinterfast og
er samtidig tidlig i vækst om for-
året. Den begynder typisk skrid-
ningen sidst i maj. Den er anven-
delig sammen med andre arter i
flerårige græsmarker, især sam-
men med sildige græsser og hvid-
kløver. Engsvingel trykkes i blan-
dinger med meget rajgræs, men
udvikles godt i blanding med
timothe. Den trives ikke på tør
jord.

Rød svingel
(Festuca rubra L.)

Rød svingel er slidstærk og hård-
før under både tørre og fugtige
forhold. Rød svingel er meget tid-
lig i vækst om foråret. Den begyn-
der skridningen først – midt i maj,
og har tendens til stor stængel-
dannelse ved slæt.
De sorter, der anvendes i land-
bruget, har underjordiske udlø-
bere og kan derfor lappe bare
pletter i græsmarken. Den er ikke
dominerende i blanding med an-
dre græsarter, men kan i renbe-
stand danne et meget tæt græs-
tæppe.

Den udnytter kvælstof godt og
klarer sig godt ved lavt  reaktions-
tal i jorden.

Engrapgræs
(Poa pratensis L.)

Engrapgræs er en varig græsart,
som begynder skridningen tidligt,
først i maj. Den er god i flerårige
marker, hvor den er med til at
danne en tæt bund, men den er
ikke nogen højtydende græsart.

Engrapgræs har lange, kraftige
og overfladiske udløbere, den er
meget hårdfør over for tråd og
velegnet til afgræsning sammen
med hvidkløver. Den er at fore-
trække, hvor varigheden er vigti-
gere end et højt udbytte.

Almindelig rapgræs
(Poa trivialis L.)

Alm. rapgræs er en meget varig
og holdbar græsart, som begynder
skridningen først i maj. Genvæk-
sten efter slæt er meget langsom.
Den er meget tørkefølsom, og vel-
egnet på fugtig og våd jord.

Hvidkløver
(Trifolium repens L.)

Hvidkløver er flerårig og dens
stængler fungerer som overjordi-
ske udløbere. I blanding med græs
svækkes den ved få slæt, stærk
N-gødskning og tørre forhold.
Den er fortrinlig til afgræsning og
indgår i både slæt og afgræsnings-
blandinger.

Sorterne opdeles efter den
bladstørrelse de opnår ved blom-
string først i juni. Små og mindre
bladtyper anvendes til hård af-
græsning, mens sorter med mel-
lemstore blade egner sig bedre til
slæt, se figur 1.

Rødkløver
(Trifolium pratense L.)

Rødkløver har i modsætning til
hvidkløver oprette stængler, som
bevirker at fordøjeligheden en lidt
lavere end for hvidkløver og den
er samtidig lidt mere bitter. Den
egner sig bedst til slæt på kortva-
rige græsmarker. Der er en del for-
skel på sorternes tidlighed.

Figur 1. Retningslinier for valg af hvidkløvertyper i forhold til bladstørrelse
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Der findes både diploide og
tetraplo-ide sorter, hvor de sidst-
nævnte har tendens til en stor
produktion i 2. brugsår.

Rødkløver angribes af bægers-
vamp og nematoder, så der bør
være mindst seks rødkløverfrie år
mellem hvert udlæg. Det er en
fordel at vælge sorter med lav
modtagelighed.

Øvrige arter
Italiensk rajgræs
(Lolium multiflorum L.)

Væksten starter tidligt om foråret.
Den vokser hurtigt og kan derfor
give et stort udbytte ved 1. slæt.
Den kan udvintre i kolde vintre og
holder derfor sjældent mere end
et brugsår. Efter overvintring er
den mindre egnet til afgræsning,
da sekundærskud skrider hele
sommeren med ca. 4 ugers mel-
lemrum. Den er velegnet til slæt
og staldfodring.

Italiensk rajgræs anvendes
normalt også som efterafgrøde,
hvor der især efter helsæd kan op-
nås et godt udbytte om efteråret.
Italiensk rajgræs er også velegnet
til udlæg uden dæksæd, hvor der i
udlægsåret ved tidlig såning, god
vandforsyning og kvælstof-
gødskning kan give et stort og sta-
bilt udbytte med en  høj foder-
værdi.

Der findes både diploide og
tetraploide sorter (se beskrivelsen
under alm. rajgræs).

Italiensk rajgræs er ikke med i
blandingerne, idet den er mere
egnet som renbestand.

Hundegræs
(Dactylis glomerata L.)

Hundegræs er en aggressiv og
højtydende græsart, der i blandin-
ger udkonkurrerer de andre arter
allerede i 2. brugsår. Den er meget
tidlig i vækst og begynder skrid-
ningen i sidst halvdel af maj. Den
klarer sig godt under tørre forhold.
Den er bedre egnet til slæt end til
afgræsning.

Hundegræs er på nuværende
tidspunkt ikke med i græsblan-
dingerne, hvilket primært skyldes
den forholdsvis ringe kvalitet.
Foderværdien ved 1. slæt er såle-
des kun i en kort periode på højde
med nutidens krav.

Rajsvingel
(X festulolium.)

Rajsvingel er en krydsning mellem
rajgræs og svingel. Inden for raj-
græs er det alm. rajgræs og ital.
rajgræs og inden for svingel er det
arterne strand-, høj-, rød- og eng-
svingel. Ved krydsning har man
forsøgt at kombinere de gode
egenskaber fra rajgræs, dvs. høj
fordøjelighed og et stort udbytte
med de gode egen-skaber fra svin-
gel, dvs. persistens og vinter-
fasthed. I dag er der flere sorter af
slættypen, der tilsyneladende har

en god smagbarhed og et højt ud-
bytte, medens der kun er få sorter
af afgræsningstypen.

Der er på nuværende tids-
punkt ikke tilstrækkelige mæng-
der frø til rådighed, så arten kan
blive en fast del i blandingerne,
men flere sorter kan købes som
enkelt komponenter.

Alsikekløver
(Trifolium hybridum L.)

Alsike er flerårig og ligner
udviklingsmæssigt rødkløver, dog
er persistensen normalt mindre.
Den stiller store krav til fugtighed,
og tåler en høj vandstand og pe-
riodiske oversvømmelser. Afgræs-
ning af store mængder frisk alsike
kan give fotosensibilisering (lys-
følsomhed) på lyse partier hos dyr,
specielt heste, men også får kan
blive syge. Desuden kan der fore-
komme leverlidelser hos heste.

På nuværende tidspunkt er
alsikekløver ikke med i græs-
blandingerne, primært på grund
af de antinutritionelle forhold.

Lucerne
(Medicago sativa L.)

Lucerne har en meget kraftig og
dybtgående pælerod og er derfor
forholdsvis tørketolerant. Den er
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bedst egnet til slæt. Produktionen
falder, når der tages mere en tre
slæt. Lucerne trives bedst på
velafvandet lerjord eller kalkholdig
jord. Varigheden er 2-4 år afhæn-
gig af, hvor godt udlægget etable-
res.

Lucerne er ikke med i blan-
dingerne, idet den primært bruges
i renbestand.

Værdiafprøvning af
græsmarksplanter
Indtil år 2000 kunne sorter af
græsmarksplanter værdiafprøves i
to forskellige og uafhængige sy-
stemer
• Afprøvning til sortsliste-

optagelse som slæt og simuleret
afgræsning, Plantedirektoratet
(PD) og Danmarks
JordbrugsForskning (DJF)

• Afprøvning under afgræsnings-
forhold, Landskontoret for
Planteavl, Landbrugets
Rådgivningscenter (LR)

I løbet af året 2000 blev der
udarbejdet et nyt forslag til værdi-
afprøvning af græsmarksplanter i
Danmark. I den fremtidige afprøv-
ning samarbejdes mellem PD, DJF
og LR, hvor hver part bidrager
med de stærke sider fra deres tid-
ligere afprøvningssystem.

Tekniske aspekter
(fx alm. rajgræs):
Ved DJF afprøves sorterne på tre
forsøgslokaliteter mht. udbytte
under slætforhold. Der etableres
ét udlæg, og forsøget høstes i 3
brugsår. Forsøgets 4. gentagelse
klippes færre gange, og der foreta-
ges ingen udbyttevurdering.

Denne 4. gentagelse anvendes
primært til en bedømmelse af
sorternes sygdomsmodtagelighed.

Ved LR afprøves sorterne af
alm. rajgræs ligeledes på 3 for-
søgssteder, men under afgræs-
ningsforhold. Der høstes udbytte
og foretages bedømmelser for bl.a.
vraggræs og kløverandel.

Målesorterne koordineres
mellem DJF og LR indenfor alle
arter. I arter, der har sorter af for-
skellige ploidiniveauer anvendes
en blanding af de forskellige typer
som målesort.

For yderligere informationer
og mere specifikke forhold se
„Rapport om forslag til ændring af
værdiafprøvning af græsmarks-
planter i Danmark“, PD, oktober
2000

Betinget igangsætning
af afprøvning:
Arterne inddeles i 5 artsgrupper,
og afprøvning af en gruppe iværk-
sættes først, når et givet antal an-
meldelser (tærskelværdi) er nået.

Genafprøvning:
Der indføres en model for gen-
afprøvning af allerede godkendte
og tidligere afprøvede sorter, der
markedsføres på det danske mar-
ked. Genafprøvning indgår i de
normale forsøg hos såvel DJF som
hos LR. Genafprøvning har været
savnet i de nuværende systemer.
Genafprøvningen sikrer aktuelle
og sammenlignelige resultater
mellem sorterne.

Sorter:
I dette system afprøves sorterne
mht. sortslisteoptagelse og sorter,
der ønskes markedsført i Dan-
mark via EU-listen.

Blandinger
Afgræsning – primært
Blanding 21 er bredt sammensat
til afgræsning i systemer med
rationsgræsning, og er i mindre
grad egnet til reguleret storfold.
Ca. to-tredjedele af rajgræsset er
tetraploide sorter, som sammen
med timothe giver god mulighed
for udvikling af kløver. Blandin-
gens indhold af timothe og eng-
svingel gør, at den egner sig til va-
rierende jordtyper. På arealer i god
dræningstilstand er blandingen
meget holdbar og er samtidig tid-
lig i vækst.
Blanding 22 er velegnet til alle
afgræsningssystemer. Især til sy-
stemer, hvor en del af afgrøden
høstes i et 1. og 2. slæt, da blan-
dingen har en opret vækst på
grund af de middeltidlige sorter.
Ca. to-tredjedele af rajgræsset er
tetraploid, hvilket giver gode mu-
ligheder for udvikling af kløver.
Blandingen kan dyrkes på alm.
god agerjord i god dræningstil-
stand og er også velegnet under
uvandede forhold.
Blanding 23 er mere sildig end
blanding 22 og specielt sammen-
sat til afgræsning, både rations- og
foldafgræsning samt reguleret
storfold. Blandingen har en ud-
bredt vækst, er blød og domineres
af hvidkløver, hvilket gør den
mindre egnet til slæt end blanding
22. Ca. to-tredjedele af rajgræsset
er tetraploide sorter, og det giver

Resultaterne fra den lovbestemte
værdiafprøvning offentliggøres år-
ligt i „Grøn Viden“ og „Oversigt
over Landsforsøgene“.
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god mulighed for udvikling af klø-
ver. Blandingen dyrkes på alm.
god agerjord, hvor jorden har god
vandholdende evne, eller hvor der
kan vandes.
Blanding 24 anvendes til afgræs-
ning på varige arealer med god
agerbrugsjord, og kan anvendes i
alle former for afgræsnings-
systemer. Rajgræsset i blandingen
består udelukkende af diploide
sorter, og den smager derfor ikke
så godt som blandinger, der inde-
holder tetraploide sorter. Indhol-
det af diploid alm. rajgræs og eng-
rapgræs med underjordiske udlø-
bere samt andre varige arter som
timothe og engsvingel medfører,
at blandingen er varig under vari-
erende jordbundsforhold.
Blanding 25 anvendes på varige
arealer på tørre jordbundsforhold,
primært til afgræsning i rotations-
og foldafgræsningssystemer. Eng-
rapgræs og rød svingel er med de-
res udløbere med til at udvikle et
tæt græstæppe, der er meget
hårdfør over for tråd og velegnet
til afgræsning. Blandingen er rela-
tiv tidlig.
Blanding 26 har en meget bred
sammensætning og anvendes pri-
mært til afgræsning på varige
arealer under fugtige forhold. Den
moderate iblanding af diploid alm.
rajgræs sikrer et godt
konkurrenceforhold mellem raj-
græs og de mere varige og mindre
aggressive græsarter. Under meget
våde forhold bliver alm. rajgræs
ødelagt, og produktionen erstattes
delvist af timothe, rapgræs og
engsvingel. Blandingen kan tåle
kortvarige oversvømmelser.
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Slæt og afgræsning – primært
Blanding 31. Den store andel af
tidlig, diploid alm. rajgræs sikrer
en meget stor produktion først i
vækstperioden. Derfor er blandin-
gen velegnet, hvor 1. slæt anven-
des til ensilering og resten til af-
græsning. Tidlig alm. rajgræs har
et meget stort vækstpotentiale
først i vækstperioden og tendens
til stængeldannelse senere i
vækstperioden. Den er derfor ueg-
net til afgræsning i reguleret stor-
fold. Blandingen kan dyrkes på
alm. god agerjord, der er i god
dyrkningsmæssig stand. Den er
især egnet under tørre forhold,
hvor man ønsker en stor tidlig
produktion.
Rajgræsblandingerne 32 og 33
er kun sammensat af alm. rajgræs,
og de er velegnede på almindelig
god agerbrugsjord, der ikke er
vandlidende, og er i god gødnings-
tilstand. Blandingerne er veleg-
nede i 1- og 2-årigt græsleje. Va-
righeden er afhængig af benyttelse
og N-gødskning. Generelt bør
alm. rajgræs skånes om efteråret.
Der bør ikke tilføres større mæng-
der kvælstof efter 15. august og
græshøjden bør ikke være over
4-6 cm i begyndelsen af novem-
ber. Afgræsning med ungkreaturer
er mere skånsom end afgræsning
med højtydende malkekøer, der
igen er en mere skånsom benyt-
telse end slæt.
Blanding 32 er sammensat af tid-
lige og middeltidlige typer af alm.
rajgræs. 70 pct. af frømængden er
diploid alm. rajgræs, hvilket giver
en hurtig fortørring. Blandingen er
tidlig, stråstiv og velegnet til slæt,
og i mindre grad afgræsning.
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Blanding 33 er sammensat af
middeltidlige og sildige typer alm.
rajgræs. 40 pct. af frømængden er
tetraploid. Blandingen er velegnet
til en kombineret udnyttelsesform,
hvor der skiftes mellem slæt og af-
græsning.
Blanding 34 er sammensat af
middeltidlig og sildig diploid raj-
græs samt de mere persistente ar-
ter timothe og engsvingel. Blan-
dingen egner sig primært til slæt
og i mindre grad til afgræsning.
Blandingen er velegnet på fugtige
og kolde arealer, hvor det er van-
skeligt at etablere hvidkløver.

Slæt – primært
Blanding 41 er en meget højt-
ydende slætblanding. Den er sam-
mensat af hybrid rajgræs og alm.
rajgræs, som er tidlig og relativt
stråstiv. Blandingen er velegnet til
1- og 2-årigt græsleje på alm. vel-
drænet agerjord. Blandingen er
tidlig til middeltidlig og kan dyr-
kes under relativt tørre forhold,
hvor der anvendes betydelige
mængder kvælstof.

Hvis rødkløverens produk-
tionsevne skal bibeholdes, bør der
ikke være mere end 5 uger mellem
hvert slæt.
Blanding 42 er en højtydende
kløverblanding til slæt og er sam-
mensat af hybrid rajgræs og
diploid middeltidlig og sildig alm.
rajgræs. Blandingen er også veleg-
net, hvor der gennemføres 2-3
slæt og afgræsses sidst i vækstpe-
rioden. Den store andel af kløver
gør blandingen velegnet til dyrk-
ning ved et lavt kvælstofniveau,
f.eks. på økologiske brug. Skal
hvidkløverens produktionsevne
bibeholdes, bør der ikke være
mere end 4 uger mellem hvert
slæt.

Blanding 44 anvendes til slæt un-
der meget fugtige forhold, f.eks. i
enge og moser. Under gunstige
forhold høstes 3 slæt og under
meget fugtige forhold 2 slæt. Det
er en meget vinterfast blanding,
der bortset fra kløveren kan tåle
periodevis oversvømmelse i vin-
terhalvåret. Den er velegnet som
varigt græsleje.

Specialblandinger
Blanding 50 og 51 er specialblan-
dinger til heste. Et græsareal til
heste skal også tjene som motions-
areal for de græssende dyr. Blan-
dingerne indeholder derfor rød-
svingel og engrapgræs, der med
deres udløbere danner et slid-
stærkt tæppe. Den relativt store
andel af diploid rajgræs og timo-
the gør, at overskydende græs kan
fortørres og anvendes til hø og en-
silage.

Blanding 50 er uden kløver.
Den anvendes, hvor kløver er
uønsket, og der kan tilføres kvæl-
stof hver 4-5 uge i vækstperioden
fra april til august.

Blanding 51 indeholder mode-
rate mængder småbladet hvid-
kløver. Den anvendes, hvor man
kan håndtere hvidkløver i afgræs-
ning til heste. Heste bør ikke af-
græsse en ration, hvor der er over
25% kløver. Fordelen ved hvid-
kløver er, at der kun skal anvendes
moderate mængder kvælstof 1 el-
ler 2 gange i vækstperioden, for at
blandingen producerer et tilfreds-
stillende udbytte.
Blanding 52 er en afgræsnings-
blanding til får. Blandingen inde-
holder mindrebladet typer af
hvidkløver, som har god persi-
stens under hård fåreafgræsning.
Den har et stort indhold af tetra-
ploid middeltidlig og sildig alm.

rajgræs, der under optimale for-
hold kan give en stor tilvækst hos
fårene i afgræsningsperioden. Ind-
holdet af engrapgræs og rød svin-
gel sikrer blandingens holdbarhed
mod tråd og mod hård afgræs-
ning. Blandingen er mindre veleg-
net til fremstilling af hø.
Blanding 53 og 54 er special-
blandinger til fritgående søer og
grise. Blandingerne er langsomt
voksende og bør af hensyn græs-
marksplanternes udvikling og til
græstæppets robusthed etableres
i dæksæd mindst 1/2 år før arealet
anvendes til fritgående grise.

Blanding 53 er en afgræsnings-
blanding til drægtige søer og grise.
Blandingen har et betydeligt ind-
hold af diploid rajgræs, der sam-
men med moderate mængder
hvidkløver kan sikre en rimelig
foderoptagelse af græs. Moderate
mængder rød svingel med udlø-
bere skal sammen med småbladet
hvidkløver være med til at sikre et
rimelig tæt græstæppe.
Blanding 54 er til afgræsning i
farefolde, hvor græsset skal være
kort, tæt og slidstærkt, og hvor
produktion og foderoptagelse er af
sekundær betydning. Blandingen
består af store mængder rød svin-
gel, sildig alm. rajgræs og mode-
rate mængder småbladet hvid-
kløver.

Udlæg af græs
og kløvergræs
For at opnå et stort udbytte af en
græsmark, er det en betingelse, at
der etableres en tæt og ensartet
bestand af græs og kløver. En så-
dan bestand kan opnås, når føl-
gende anvisninger følges:
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Udlægsmetoder

Dæksæd er med til at beskytte ud-
lægget mod stærk sol og udtør-
ring, men bliver dæksæden for
kraftig, hindrer det lys og luft til
udlægget. Derved bliver udlægget
ikke hærdet og er meget følsom

på det tidspunkt, hvor dæksæden
fjernes, specielt hvis den høstes
som helsæd. Som dæksæd for
kløvergræs bør der vælges arter og
udsædsmængder, som er tolerant
over for udlægget. I tabel 1 ses en
oversigt over egnede arter og tids-
punkter for etablering.

Udlæg i vårafgrøder. Af vårbyg
vælges korte, stråstive samt tidlige
til middeltidlige sorter. Af ærter
vælges halvbladløse typer med
lille tilbøjelighed til lejesæd. Det er
vigtigt, at dæksæden er passende
åben og moderat forsynet med
kvælstof.

Tabel 1. Oversigt over arter af dæksæd, udlægsmetoder og tidspunkter for udlæg af kløvergræs
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Udlæg i vintersæd, forår. På de
lette jordtyper skal såning udføres
så tidligt som muligt. Såskærene
strammes godt, og der sås i dybe
skarpe riller om muligt uden for-
udgående jordbehandling. Er det
nødvendigt med en let opharv-
ning (strigling), kan der med for-
del afsluttes med en tromling.
Etablering af udlæg om foråret
mislykkes ofte i kraftige afgrøder
på lerjord.

Udlæg i vintersæd, efterår
Såning af kløverholdige blandin-
ger i vintersæd kan normalt kun
ske frem til 1. september. Det er
en betingelse, at mængden af
dæksæd reduceres til ca. 1/3 af
normalen, og dæksæden høstes
som grønkorn. Udlæg af græs
uden kløver kan derimod gen-
nemføres sammen med normal
såning af vintersæd midt i sep-
tember, hvis afgrøden høstes som
grønkorn eller helsæd. Af hensyn
til helsædens foderværdi bør der
kun anvendes langsomt voksende
arter, dvs. sildig alm. rajgræs, eng-
svingel, timothe, engrapgræs og
rød svingel.

Udlæg uden dæksæd kan udfø-
res om foråret, og sidst i juli eller
først i august. På humusrig lav-
bundsjord med en høj kvælstof-
omsætning kan det ofte være en
fordel at så udlæg uden dæksæd.
Udlæg efter høst af moden vinter-
byg, vårbyg eller helsæd bør ske
på nypløjet jord.

Det seneste tidspunkt for
etablering af græsmarksplanter
uden dæksæd er for kløvergræs
ca. 8. august, sildig alm. rajgræs
20. august, tidlig og middeltidlig
alm. rajgræs 1. september, hybrid
rajgræs 10. september og ital. raj-
græs 15. september.

Skadevoldere

I blandinger med kløvergræs be-
kæmpes angreb af bladrandbiller
efter behov efter høst af dæksæ-
den. Angreb af fritfluelarver i græs
indtil september. Bekæmpelse kan
ske med et pyrethroid.

Såning af dæksæden
Til dæksæden opharves den trom-
lede eller pakkede jord så let som
muligt, så der kan sikres en ensar-
tet sådybde på 3-5 cm. Dæksæden
kan eventuelt sås med hvert andet
sårør. Der tromles snarest efter så-
ningen af korn og før såning af
udlægget.

Såning af udlæg
Det er meget vigtigt, at frøet ikke
sås for dybt. Det gælder især for
kløverfrø og frø af de småfrøede
græsarter. Tabel 2 viser tydeligt,

Tabel 2. Sådybdens og frøstørrelsens
indflydelse på fremspiringsprocenten af græsmarksplanter i markforsøg

hvilken betydning sådybden har
for fremspiringen. For frøblan-
dinger skal der stiles efter en
sådybde på 1 og højest 2 cm. Ud-
læg af kløvergræs sås separat efter
dæksæden på en meget jævn og
fast tromlet jord. Udlæg af ital. raj-
græs kan sås i blanding med dæk-
sæden. Ved udlæg af kløvergræs
sås der lidt på skrå af dæksædens
såretning. Ved udlæg til slætmark-
er bør der, af hensyn til jævn kør-
sel ved høst, altid benyttes samme
kørselsretning ved såning af korn
og såning af udlæg, men såretnin-
gen bør forskydes lidt, så udlæg-
get får luft.

Eventuel fare for jordfygning
reduceres ved at sprede ca. 10 tons
velomrørt gylle ud pr. ha i baner
på tværs af den fremherskende
vindretning før såning af udlægget.

Rillesåning. Såhastigheden skal
være så lille, at sårillerne står
skarp markeret efter såmaskinen.
En stor del af frøene må gerne
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Tabel 3. Virkninger på kvalitetsparametre
Danske undersøgelser af alm. rajgræs og hvidkløver. Stigning (+), fald (÷) og upåvirket (0)

være synlige i sårillen. Brug af
efterharve eller andre former for
dækning undlades, så alle såriller
kan stå skarpt og urørt efter så-
maskinen. Det er vigtigt, at ud-
lægget sås straks efter såningen
af dæksæden.

Frøsåkasser. Såning med
frøsåkasser udføres samtidig med
såning af dæksæd, og der skal
tromles umiddelbart efter såning,
inden jorden bliver udtørret. På
løs jord, under tørre forhold eller
på svær lerjord er det vanskeligt at
gennemføre en korrekt placering
af frøene.

Udsædsmængder af græs-
og kløverfrø
Et endeligt plantetal på 450-500
planter pr. kvadratmeter giver en
særdeles god plantebestand i en
græsmark. Hvis alle forhold med
hensyn til såbed, såmetode, spire-
procent og fugtighed er i orden,
giver 10-12 kg af alm. rajgræs pr.
ha en tilstrækkelig god plante-
bestand. Under praktiske forhold
bør man dog sikre en rigelig

udsædsmængde, da antal frem-
spirede planter er meget afhængig
både af såbedets beskaffenhed og
af såningen, særlig sådybden. De
klimatiske påvirkninger kan give
store variationer.

For frøblandinger, som sås på
arealer til afgræsning, anbefales
det at udså de i forslaget angivne
mængder, med mindre såbedet er
særdeles godt og såningen per-
fekt. På arealer uden dæksæd eller
ved udlæg i efteråret bør der an-
vendes  20-30% mere frø. For ek-
sempel bør der til forårsudlagt ital.
rajgræs uden dæksæd anvendes
35-40 kg pr. ha for at få en hurtig
overfladedækning og produktion.

Kvalitet af græs
og kløvergræs
Kvaliteten påvirkes af mange for-
skellige forhold. I tabel 3 er givet
en oversigt over, hvordan kvalite-
ten ændres gennem tilvæksten og
påvirkes af N-tilførsel, kløver-
iblanding og klima. Gennem til-
væksten, falder kvaliteten efter-

hånden, som afgrøden vokser til.
Kløvergræs er sammensat af væ-
sentlig forskellige komponenter,
som hver især bidrager til kvalite-
ten. Men kvaliteten af de enkelte
afgrødekomponenter varierer me-
get. Græsstænglerne har, sålænge
græsset er ungt, en god fordøjelig-
hed, som ofte en højere end i
græsbladene. Det skyldes især, at
der ophobes energi i form af
fruktan i stænglerne. Men for-
døjeligheden falder kraftigt i
stænglerne gennem tilvæksten,
mens fordøjeligheden i bladene
ikke falder så meget, se fig. 2.
Samtidig stiger den del, som
stænglerne udgør af græsset også
kraftigt, se fig. 2.  Fordøjeligheden
i hvidkløverblomster er forholds-
vis lav og falder meget gennem
tilvæksten. Fordøjeligheden af
hvidkløverbladene er derimod
meget høj og højere end i græs-
blade, se fig. 2.

Koncentrationen  af råprotein
falder også gennem tilvæksten, og
faldet er så nogenlunde det
samme i de enkelte komponenter.
Koncentrationen   af råprotein er
noget mindre i græsstængler end i
de øvrige komponenter.
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Hvis der er hvidkløver i blandin-
gen vil koncentrationen af råpro-
tein oftest øges. Græssets vil inde-
holde mere stængel og den væ-
sentligste ændring findes i
sammensætningen af cellevægge.
Andelen af hemicellulose nedsæt-
tes betydeligt og lignin koncentra-
tionen øges, se tabel 3.

Vægtandel
100

80

60

40

20

0
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

t tørstof pr. ha

A

Fordøjelighed (% FOS in vitro)
85

80

75

70

65

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Kløverblade

GræsbladeGræsstængel
Kløverblomster

t tørstof pr. ha

B
35

30

25

20

15

t tørstof pr. ha

10

5
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,51,0

% råprotein

C

Kløverblade
Kløverblomster
Græsblade

Græsstængel

Figur 2 (A, B, C). Eksempel på tilvækst
i kløvergræs med ca. 50 % kløver midt

på sommeren (3. slætperiode) fra godt 1
til godt 4 t tørstof/ha. Andelen af de

enkelte plantedele gennem tilvæksten (A)
er vist ligesom fordøjeligheden (B) og

koncentration af råprotein (C)
i de enkelte plantedele

Temperaturen har, modsat ind-
stråling, stor betydning for kvalite-
ten, se tabel 3 side 11. Generelt
kan siges, at jo højere temperatur
jo lavere kvalitet.

Dette er også årsag til at kvaliteten
er i bund i sensommeren, hvor det
er varmest.


