
3die Meddelelse fra Statens Planteavlsudvalg 
til Vejledning for Landbrugere. 

Om Eftersaaniog af mislykkede Udlægsmarker om Foraaret 
paa Grundlag af Forsøg, udførte af Statskonsulent P. Nielsen i Aarene 1878-82. 

F arrige Sommers vedholdende Tørke har paa en stor Mængde Udlægsmarker tyndet 
Plantebestanden, særlig af Kløver, saa stærkt ud, at det meget mM tilraades nu l kommende 
}~oraar at eftersaa Udlægslllurkerne fra sidste Foraar. En for tynd Plantebestand vil medføre 
en følelig Nedgang i Hø- og Græsningsudbyttet, medens Eftersaaning vil forøge Udbyttet ikke 
alene i kommende Sommer, men i alle de Aar, Marken ligger ud. 

Eftersaaning kan finde Sted saavel om Eftersommeren som om Foraaret. Ved Efter. 
s a a n i n g o m F o r a a r e t gives Marken forst et Træk af en let, skarp- og tættandet Harve, 
Frøet saacs og ncdbringes ved endnu et eHer to Træk af Harven skraat eller tværs paa d t= n 
foregaaende Retning, hvorefter Marken tromles. Ti d e n Io r S a a n i n ge n maa rctte sig efter 
Jordens Fugtighcd; jo mere tilbøjelig Jorden er til at tørre ud, desto tidligere maa der saaes, 
men Jorden maa dog være bekvem. Saaningen maa he:lst foretages i T i d e n (r a S l u t n i n g'e n 
af Marts til Midten af April. Det er meget vigtigt, at Frøet faar et godt Leje i løs Jord, 
og naar der køres langsomt med Harven, og denne jævnlig lettes, ødelægges der kun meget 
faa Planter. 

Paa toaarige Marker, hvor der 
paa bedre Jorder: 

skønnes at være halvt saa mange Planter, som der ønskes, saaes 
paa lettere Jord er: 

ca. 6-8 Pd. Tidlig Rødkløver, 
2 - 4 Humleagtig Sneglebælg, 
:;-5 Italiensk Rajgræs, 
2-4 Draphavre, 
Z-4 Almindelig Rajgræs, 

alt ca. 20 Pd. pr. Td. Land. 

ca. 4 - 6 Pd. Tidlig Rødkløver, 
4 Pd. Humleagtig Sneglebælg, 

2-4 Pd. Rundbælg, 
3-5 Pd. Ager-Hejre, 
3-4 Pd. Almi ndelig Rajgræs. 

Skal Marken ligge mere end to Aar, vil det være rigtigt - paa saavel bedre som 
lette re Jorder - foruden de forannævnte A rter af Frø at saa 

ca . 2-4 Pd. Hundegræs, 
l-Z Pd Alsikekløver, 

I Pd Hvidkløver, 
og man kan da saa lidt mindre Alm. Rajgræs. 

E taa r i ge M a r k e r skulle helst eftersaas om Efteraaret, da man ellers faar for lille 
Udbytte af Eftersaaningen. Er Bestanden paa en etaarig Mark saa tynd, at den ikke lover en 
taalelig Afgrøde, vil man derfor hyppigt staa sig ved at pløje den om og f. Ex. saa Vikkehavre. 

Udførlig Beretning om disse Forseg findes i l'idss'krift for Landekonomi 1884, Side 252-278, og i Ugeskrift 
fo r Lnndmænd 1893, Sid~ 508. 

Nærmere Oplysninger for særlige Tilfælde erholdes ved skriftlig Henvendelse til Sta\Sl.:onsul~nternc Fr. Hansen, 
Asko\' pr. Vejen, og 1\. Hansen, Fo r søgsstationen Lyngby, henhOldsvis for Jylland og øerne. 

4de Meddelel se, omhandlende forske llige Grøngødningers Virkning, vil fremkomme i Løbet af næste Maan ed. 


