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A. Vejledning 

Frøblandinger til græsmark 

Græsmarkernes formål er at bidrage til den 
bedst mulige sommer- og vinterernæring for 
kvæget ved at yde gode afgræsnings-, græs
fodrings-, hø- og ensileringsafgrøder. Betingel
sen for at opfylde dette formål er, at græsmar
kernes afgrØder under normale forhold består 
af en passende blanding af græsser og bælg
planter. 

Af en god græsmark kræves, at den har en 
jævn og kraftig bestand af græsser med varie
rende indblanding af bælgplanter afpasset efter 
benyttelsesmåde og -teknik. Til afgræsning, 
græsfodring og stativhØ foretrækkes klØverrige 
afgrØder, medens ensilering og mekaniseret hØ
bjærgning bedst lykkes med mere græsrige af
grØder. Med aftagende bælgplantebestand sik
res udbyttet med tilsvarende anvendelse af 
kvælstofgØdning. 

De flerårige græsmarker anlægges oftest ale
ne til græsning, medens sædskiftets kortvarige 
græsmarker i reglen benyttes både til græsning 
og slæt. Udlæg af græsmarker alene til slæt, 
og da navnlig til ensilering, forekommer stadig 
hyppigere. Ved sammensætning af frØblandin
gen må der tages hensyn til den fremtidige be
nytteIsesmåde, til græslejets varighed, til jor
dens beskaffenhed, fugtighedsforhold og reak
tionstilstand og til mulighed for sygdomsangreb 
på klØveren (nematoder). I græsrige blandinger 
til ensilering og høslæt er samtidighed i græsser
nes skridning af betydning for afgrØdens kva
litet. 
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Angående de almindeligst anvendte græs
marksplanter skal kort anfØres: 

RØdklØver anvendes i de kortvarige græs
marker. Der skelnes mellem to typer, tidlig og 
halvsildig. Tidlig rØdklØver bør kun anvendes 
til l-årige marker, hvor man Ønsker en tidlig 
udnyttelse af afgrØden eller under tØrre vækst
forhold. Den giver oftest for lavt udbytte i 2. 
brugsår. Halvsildig rØdklØver yder sit stØrste 
udbytte i 1. brugsår, men holder i reglen ret 
godt også i 2. brugsår. Den kræver tidlig af
græsning og rettidig slæt for at give god og hur
tig genvækst. 

HvidklØver er en varig bælgplante, der er for
trinlig til græsning, men den svækkes ved an
vendelse til slæt og især ved sene slæt. Hvid
klØverstammerne er anerkendt til henholdsvis 
kortvarigt græsleje (K) og varigt græsleje (V). 
K-stammerne giver gode afgrØder i 1.-3. brugs
år, medens V-stammerne fØrst giver fuld afgrØ
de i 3. brugsår og derefter er mere yderige end 
K-stammerne, ligesom de er mere modstands
dygtige mod nematoder. Nogle stammer er 
anerkendt både til kortvarigt og til varigt græs
leje (K&V). Disse stammer kan med fordel 
anvendes under alle forhold, og navnlig hvor 
sædskiftet frembyder fare for angreb af nema
toder. V-stammer bØr dog altid medtages i blan
dinger til varige afgræsningsmarker. 

Alsike er mindre yderig end rødklØver, men 
kan give gode afgrØder på kold og fugtig ager
jord og på lav, muldrig eller tØrveagtig jord. 
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Her bØr den helst udlægges uden dæksæd, da 
den ofte bliver meget frodig i udlægsåret. 

Lucerne er en fortrinlig bælgplante til slæt 
på jord, hvor afvanding og kalkning er i orden. 
Den tåler tØrke bedre end klØveren. FrØet bØr 
podes med nitragin fØr såningen. 

Italiensk rajgræs er et tidligt og hurtigvok
sende græs, men ikke særlig vinterfast, hvorfor 
det kun bØr anvendes til l-årige græsmarker. 
Det giver en tidlig forårsafgrØde og fortsætter 
væksten længe om efteråret. Er velegnet til hyp
pige ensileringsslæt. I udlægsåret kan det ved 
udlæg uden dæksæd og passende kvælstof
gØdskning give værdifulde afgrØder fra mid
sommer og ved udlæg i byg en god ef ter afgrØde 
i stubben om efteråret. 

Almindelig rajgræs er et meget anvendt græs 
på alle jorder både til græsning og slæt. Det er 
yderigt og giver en tæt bund, men er ikke sær
lig hårdfør, især ikke efter kraftige efterårsslæt. 
Der findes to hovedtyper, tidlig og sildig, hvor 
den sildige i reglen bØr foretrækkes til afgræs
ning. 

Timothe anvendes i de fleste udlæg. Det er 
et varigt græs, der passer godt sammen med 
klØveren, men det giver ikke en tilfredsstillende 
bund som eneste græs i en blanding. Det tåler 
fugtighed godt og bØr derfor altid indgå i blan
dinger til marker med lave partier. 

Engsvingel er et fortrinligt, varigt græs, der 
bØr anvendes i de fleste udlæg og især til fler
årige græsmarker, hvor jordbundsforholdene 
ikke er for tørre. 

Hundegræs er et yderigt, flerårigt græs, der 
klarer sig forholdsvis godt under tørre vækst
forhold. Ved dårlig udnyttelse har det tilbØje
lighed til tuedannelse og kan trykke klØveren 
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stærkt. Af de to hovedtyper, alm. høtype og 
afgræsningstype, er den sidstnævnte sildigere i 
udvikling og giver færre stængler. 

RØd svingel er et varigt græs, der under visse 
vækstforhold kan have nogen betydning. Det 
er slidstærkt og hårdfØrt under tørre forhold 
og kan danne et stærkt tæppe på blØd bund. 

Engrapgræs er et varigt græs, der benyttes 
til flerårige græsmarker, hvor det efterhånden 
kan give et godt bidrag til afgrØden og med
virke til at bevare en tæt bund. 

Almindelig rapgræs er et varigt græs, der 
kun bØr benyttes til flerårige græsmarker under 
fugtige vækstforhold. 

Af alle klØver- og græsarter bør benyttes 
anerkendte stammer. Disse er betegnet med S 
og årstallet for anerkendelsen. Danske stammer 
bør i reglen foretrækkes, da de oftest giver 
større udbytte end udenlandske. 

På grundlag af foreliggende forsØgsresultater 
og praktiske erfaringer har Statens ForsØgs
virksomhed i Plantekultur i samarbejde med 
de provinsielle landbo- og husmandsforeningers 
konsulenter samt græsmarkskonsulenterne ud
arbejdet omstående forslag til frØblanding, som 
er anvendelige under de anfØrte forhold. De 
anfØrte udsædsmængder forudsætter, at såning 
foretages tidligt i vel tilberedt, bekvem, pas
sende fast og passende fugtig jord, så der ska
bes de bedst mulige spiringsbetingelser. Under 
mindre gode forhold bØr de angivne udsæds
mængder forhØjes skØnsmæssigt. 

Vedrørende sammensætning af frØblandinger 
til andre formål og under specielle dyrknings
forhold anbefales henvendelse til de stedlige 
konsulenter. 
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