Forår i græsmarken
oversåning eller omlægning

Forår i græsmarken - succes med oversåning

Så snart temperaturerne begynder at stige, er det tid at give græsmarken et forårseftersyn. Den
første forudsætning for et maksimalt udbytter er, at der er tilstrækkeligt med planter – mangler
der planter, kommer du også til at mangle udbytte.
Er der levende planter nok?
Slæt – der skal være 15-25 levende kløver- eller græsplanter pr. løbende meter sårække
Afgræsning – der skal være 30-40 levende kløver- eller græsplanter pr. løbende meter
Slæt og afgræsning – der må ikke være bare pletter større end et fodaftryk
Er der for få planter på hele arealet, opnår du det bedste resultat ved at lægge marken om.
Mangler der kun planter i områder af marken (max. 5-10 %), kan de repareres ved oversåning.
Vælger du at reparere græsmarken ved oversåning i foråret, skal du holde dig for øje, at de nye
små planter skal have 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 er hurtige til at etablere sig - se forslag nedenfor
At du vælger såteknik, der sikrer frøet god kontakt med jord og fugt

Marken
Høstes i 2016 lægges om i
2017
Høstes 2016 og
2017

Græs
Westerwoldisk rajgræs
AVANCE
Italiensk rajgræs
DANERGO
Rajsvingel af rajgræstypen
PERUN, PERSEUS OG ACHILLES
Hybridrajgræs
STORM, SOLID ELLER LAMPARD
Alm rajgræs – tetraploid
F.eks.
OVAMBO 1, NOVELLO, KENTAUR, POLIM eller
MAURICE
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Oversåning eller omlægning
Oversåning eller omlægning
Vedligeholdelse ved oversåning
Afgræsningsmarker
Du kan med succes vedligeholde dine afgræsningsmarker ved oversåning i foråret. I marker med
en god balance mellem græs og kløver vælges den blanding, der oprindeligt er sået i. Hvis der
overvejende er kløver i marken, vælges enten alm. rajgræs eller hybridrajgræs alt efter
benyttelse. Hybridrajgræs vil være god, hvor der tages første slæt og efterfølgende afgræsses,
mens du bør vælge alm. rajgræs, hvor der afgræsses fra foråret.
Slætmarker
Vedligeholdelse af slætgræsmarker ved oversåning bør ikke ske i foråret, da konkurrencen fra
det eksisterende græs ofte er for stor på dette tidspunkt. Ønsker du at vedligeholde din
slætgræsmark ved oversåning, kan du gøre det efter 3. slæt i første halvdel af august – her er
konkurrencen fra det eksisterende græs mindre.
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