
Fagligt nyhedsbrev

Ny kløvergræsmark i august 
August er et godt og sikkert tidspunkt for etablering af en 
ny kløvergræsmark. Sås det nye udlæg i første halvdel af 
august, giver det størst sikkerhed for et højt udbytte og 
en høj kløverandel, der øger proteinudbyttet fra marken. 

Udbyttegevinsten i 1. slæt 2021 ved etablering primo 
august er omkring 1.000 FEN pr. hektar sammenlignet 
med såning omkring 1. september. 

Bliver det nye udlæg for kraftigt inden vinter, kan det 
med fordel pudses af omkring 1. oktober. Alternativt 
kan det græsses af enten med får eller kvier indtil 15. 
oktober. Fordelene ved en afpudsning/afgræsning er 
flere sideskud pr. græsplante og dermed en tættere mark. 
Samtidig får kløveren mere lys og har nemmere ved at 

klare konkurrencen fra græsset.  Det er vigtigt, at få kvier 
og får af marken inden den trædes op eller bliver græsset 
for hårdt i bund, da det ellers  går  ud over udbyttet i første 
slæt 2021.

Alm. rajgræs, rajsvingel af rajgræstypen og hybridraj-
græs er hurtig til at etablere sig, så de kan sås længere 
hen i august. Etablering af strandsvingel PLUS og strands-
vingel først i august giver det bedste resultat, da de er 
langsomme til at etablere sig.

Vinterhvede er den mest velegnede art som dæksæd, fordi 
vinterhvedens udvikling passer godt med det forventede 
slættidspunkt for første slæt i maj 2021. Samtidig er der 
næsten ingen genvækst af vinterhvede efter første slæt. 

SENESTE TIDSPUNK T FOR OPTIMAL E TABLERING AF NY KLØVERGRÆSMARK

GRÆSBLANDING PRIMÆR GRÆSART I BLANDING
JORDTYPE

AGER HUMUS

ForageMax 36, 49 og 50 Med stor andel af strandsvingel SWEETY/TOWER 8. aug. 1. aug.

ForageMax 45 og 46 Med Rajgræs PLUS
Rajsvingel af rajgræstypen HOSTYN, PERSEUS OG LOFA 15. aug. 8. aug.

ForageMax 40 og 41 Med Strandsvingel PLUS - HIPAST/FOJTAN 15. aug. 8. aug.

ForageMax 21-26, 32-35, og 42-43 Med almindelig rajgræs og/eller hybridrajgræs  
F.eks. ABOSAN 1, OVAMBO 1, BOVINIi og LAMPARD 15. aug. 8. aug.

Kontakt én af vores mange forhandlere eller se mere på www.dlf.dk
DLF · Tlf.: 63 17 16 00 · agro@dlf.dk

Vi elsker græs!
På grund af den lange vækstsæson 
der starter i det tidlige forår og varer 
til det sene efterår, optager græs 
CO2 over en længere periode end 
nogen anden afgrøde.

Udsædsmængden i kløvergræs skal være 30-35 kg/ha for at opnå en tæt mark og et højt udbytte. Ved såning sidst i august eller først i september kan udlægget beskyttes med vinterhvede som dæksæd.


