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Sådan gør du græsmarken
klar til den nye sæson
Så snart temperaturerne begynder at stige, er det tid til at give
græsmarken et forårs-eftersyn

Skal græsmarken tromles?
Ja, hvis du har muldskud og sten, som skal jævnes/trykkes ned - ellers er der
ingen grund til at tromle græsmarkerne. Vigtigt: du må aldrig tromle græsmarken
i forbindelse med frost, da græsset kan tage skade af det.

Er der levende planter nok?
• Slæt: Der skal være 15-25 levende kløver-/ græsplanter
pr. løbende meter sårække
• Afgræsning: Der skal være 30-40 levende kløver-/ græsplanter
pr. løbende meter sårække
• Slæt og afgræsning: Der må ikke være bare pletter større end
et fodaftryk
Maksimalt udbytte kræver, at der er tilstrækkelig med planter i marken. Er der
for få planter på hele arealet, får du det bedste resultat ved at lægge marken om.
Mangler der kun planter i mindre områder af marken (max. 5-10 %), kan de
repareres ved oversåning. Vælger du at reparere græsmarken ved oversåning i
foråret, skal du sikre dig, at de nye, små planter får lys og luft nok til at etablere sig
så godt, at de kan konkurrere med det eksisterende græs.
Derfor er det vigtigt:
• Med en tidlig indsats så snart jorden er tjenlig
• At du vælger arter, der etablerer sig hurtigt - se forslag nedenfor
• At du vælger såteknik, der sikrer frøet god kontakt med jord og fugt

ARTER TIL OVERSÅNING
MARKEN

Høstes i 2019 - lægges om i 2020

MARKEN

Høstes i 2019 og igen i 2020

GRÆS

HOLDBARHED

Westerwoldisk rajgræs
ARAMO

1-årig

Italiensk rajgræs
DANERGO

1-årig

BLANDINGER MED FØLGENDE ARTER
ELLER ARTEN ALENE

HOLDBARHED

Rajsvingel af rajgræstypen
HOSTYN, PERUN eller PERSEUS

2-3 år

Hybridrajgræs
STORM eller LAMPARD

2 år

Alm rajgræs – tetraploid
F.eks. OVAMBO 1, DIWAN, NOVELLO eller POLIM

2-3 år
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