
5 tips til din slætstrategi



 At det er dit valg af græsblanding, der er afgørende 
for hvilken højde, du bør skårlægge dit græs i?
Målet er hurtigere genvækst og større holdbarhed af græs og kløver. 

 Græsblanding 22, 35, 36, 40 ,41 og 50 bør skårlægges i 5-6 cm højde, og 

græsblanding 42, 43, 45, 46 og 47 bør skårlægges i min. 7-8 cm højde.

V IDS T E  DU ?Tip 1



At det er vigtigt, at du rammer 30-35 % tørstof 
i græsensilagen?
Tør ensilage giver størst tab i marken, ved ensilering og under udtagning. 
Våd ensilage ensilerer ikke ordentligt og giver ringere foderværdi og 
foderoptagelse.

Tiden fra skårlægning til rivning og høst afhænger bl.a. af græslagets tykkelse, om der 

er tør bund i græsmarken og hvilke græsarter der anvendes. Når vejret er solrigt og 

blæsende, kan det være nødvendigt at rive sammen samme dag, som der skårlægges.

Tip 2 V IDS T E  DU ?



At din slætstrategi er afgørende for indholdet 
af protein i græsset?
Jo færre slæt du tager, jo lavere proteinindhold opnår du typisk i græsset.

Landsforsøgene har vist, at hvis man går fra 4 til 5 slæt i en 

blanding 45 stiger tørstofudbyttet med 3 %, fordøjelighed stiger 

knap 3 enheder og proteinindholdet stiger med 2,5 % protein.

V IDS T E  DU ?Tip 3



At fordøjelighed af dit græs har stor 
betydning for køernes grovfoder   -
optagelse og mælkeydelsen?
Når du gennem valg af græsblanding og slætstrategi forbedrer 
fordøjelighed af organisk stof, vil din mælkeydelse typisk stige, 
og køerne vil kunne optage mere grovfoder.

V IDS T E  DU ?Tip 4



At du kan opnå højere udbytte i græs marken, 
hvis du har en god kørsels disciplin i græs-
marken i form af faste kørespor?
Hvis du bruger faste kørespor, vil du opnå et højere udbytte.  

Græs og især rødkløver og lucerne 

mister udbytte ved overkørsel.  

Tip 5 V IDS T E  DU ?



Har du spørgsmål til din slætstrategi eller øvrige 
forhold i græsmarken, så tag fat i os. 
Ring til Gurli: 3063 5556 eller Tom: 2124 8084.

At andelen af kløver har betydning for din 
mælkeydelse og protein indholdet i græsset?
Forsøg viser, at hvis du øger kløverandelen i græsmarken med 15 %, øges 
mælkeydelsen med 0,6-0,7 kg EKM pr. dag. Pas godt på kløveren gennem 
optimal etablering og gødskning.

V IDS T E  DU ?Bonus 
tip


