SOMMERSÅNING AF KLØVERGRÆS
I august er jorden varm og når jordfugten er til stede, opnås der en god, hurtig og ensartet
fremspiring af kløvergræsblandinger. Hermed sikres grundlaget for en god græsmark de
kommende år. Vær opmærksom på regler vedr. omlægning af græsmarker.

Følgende har betydning for at sikre en god etablering:
 Jo før i august des bedre, kløver skal helst sås inden
15. – 20. august
 Fugtighed i jorden er nødvendig for fremspiring
 Hurtig arbejdsgang med pløjning, pakning og såning –
gerne i løbet af få timer for at bevare jordens fugtighed
 Udlægget skal sås på fast tromlet jord i ca. 1 cm
dybde
 Rillesåning med alm. såmaskine giver ofte bedre
resultat end frøsåkasse
 Udsædsmængde af kløvergræs er ca. 30-35 kg/ha (man anbefaler at øge
udsædsmængden med 20% i fht. forårssåning i dæksæd)
 Humusrige jordtyper er ikke egnede p.g.a. risiko for opfrysning af udlægget

Renbestand eller med dæksæd?
Nedenstående viser de generelle anbefalinger om,
hvorvidt der skal dæksæd med eller ej.
Såtidspunkt
1. – 15. aug.
15. – 31. aug.
Efter 1. sept.

Anbefales udlægget sået
i renbestand uden dæksæd
Ca. 30 kg vinterhvede pr. ha
Mere usikker mht. kløverens overvintring, rene græsblandinger kan
fortsat sås

Dæksæden anvendes bl.a. for at beskytte udlægget mod
vind og tidlig frost.
Vinterhvede som dæksæd har ikke påvirket foderværdien
negativt i 1. og efterfølgende slæt, bl.a. fordi tendensen til gengroning ikke er så stor.
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Merudbytte ved tidlig såning
De seneste år har der været gode erfaringer med etablering af kløvergræs i sensommeren – især
ved tidlig såning. Resultater fra Landsforsøgene har vist, at der var hele 1.200 FE/ha mere at
hente ved såning i renbestand i begyndelsen af august frem for såning en måned senere med
dæksæd.

Frøblandinger
Man vil typisk vælge den samme frøblanding som ved såning om foråret, dvs. en blanding, der
bl.a. passer til jordtype og foderplan. Dog bør frøblandinger med strandsvingel ikke udsås senere
end 10. august, da den græsart har en lang etablerings-tid.
Vær også opmærksom på, at frøblandinger med meget lucerne (frøblanding nr. 48) etableres
bedst ved en forårssåning.

Øvrigt
 Omhyggelighed ved såning af kløvergræsblandinger er også ved sommersåning meget
påkrævet. Sådybden bør af hensyn til hvidkløver og andre småfrøede arter være ca. 1 cm.
En god etablering af kløver har bl.a. stor betydning for græsmarkens ydeevne i flere år.
 Der er risiko for angreb af bladrandbiller på de små kløverplanter og for angreb af fritfluer
på græsplanter i 1½-2 bladstadiet.
 Ved såning i begyndelsen af august kan græsset nå at vokse så meget, at en afpudsning
inden vinter er nødvendig. Mængden vil ofte være for lille til at ensilere. Græsset må ikke
være for langt inden vinteren - af hensyn til risiko for sneskimmel.
Omvendt er en for sen og dyb afpudsning meget skadelig for græsmarkens evne til at klare
vinteren. Afgræsning er også en mulighed, husk ingen dødbidning og optrådte marker.
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