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Resumé
I 1977-79 gennemførtes forsøg med det formål at belyse mulighederne for at udlægge græs og
kløvergræs i vinterrug, høstet dels som grønrug, dels som moden rug. Græsmarksafgrøderne omfatte-
de westerwoldisk rajgræs, italiensk rajgræs, almindelig rajgræs, timothe, hundegræs, aim. rajgræs +
rødkløver og aim. rajgræs + hvidkløver. På grundlag af resultaterne konkluderes:
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I udlægsåret yder græsmarksafgrøderne et betydeligt større udbytte når dækafgrøden høstes som
grønrug i stedet for som moden rug. Kerneudbyttet kan næppe opveje det mindre udbytte af græs-
marksafgrøder ved den senere høst af dækafgrøden.

Grønrugen bør høstes, når den indeholder 1 foderenhed pr. kg organisk stof, hvilket ofte indtræder
2-6 døgn inden begyndende skridning. Ved tidlig tørke og sen vækst om foråret falder dette tidspunkt
5-6 døgn efter begyndende skridning.

Westerwoldisk, italiensk og almindelig rajgræs yder et betydeligt større udbytte i udlægsåret end
timothe, hundegræs og kløvergræs.

Nøgleord: Grønrug, høsttid for dækafgrøde, udlæg af græsmarksafgrøder, udlægstidspunkt.

Summary
The report presents results from experiments with undersowing of different grassland crops in winter
rye as cover crop harvested as green rye from the middle of May to the beginning of June and as rye at
maturity on The State Experimental Stations at Borris and Tylstrup in 1977-79. The experiments were
conducted on soils of different types ranging from coarse sand with humus (Borris) to fine sand
(Tylstrup). The grassland crops included W. Woldicaryegrass, Italian ryegrass, perennial ryegrass,
timothy, cocksfoot, perennial ryegrass + red clover and perennial ryegrass + white clover. The results
of the experiments may briefly be summarized as follows:

The yield of the grassland crops is greater from early harvest of the cover crop as green rye in the
spring instead of late harvest as rye at maturity. The yield of grain can not compensate for the smaller
yield of grassland crops at the later harvest of cover crop.

The harvest of cover crop ought to take place, when the green rye content is 1 FU per kg OM, which
often set in 2-6 days before initial ear emergence. At early drought and at late growth in the spring this
time falls 5-6 days after initial ear emergence.

In the year with harvest of the cover crop W. Woldica ryegrass, Italian ryegrass and perennial
ryegrass produced a considerably better yield than timothy, cocksfoot and the mixtures of clo vergras s.

Key words: Green rye, harvest time of cover crop, establishment of grassland crops, time of establisment of
grassland crops.

De i denne beretning omhandlede forsøg (nr.
1. Indledning 35-42), der gennemførtes i 1977-79, tager sigte på
12 tidligere beretninger (Møller & Hostrup, 1980a nærmere at belyse mulighederne for at udlægge
og 1980b) om grønrug høstet omkring begynden- græs og kløvergræs i vinterrug, der høstes dels
de skridning er meddelt resultater om grønrugens som grønrug og dels som moden rug. Forud for
udbytte og kvalitet (forsøg nr. 1-23) og dens for- disse forsøg gennemførtes orienterende undersø-
tørring og konservering (forsøg nr. 24-34). gelser med udlæg af italiensk rajgræs i overvintret

Resultaterne viste, at grønrug ved høst 1-5 rug ved Borris i 1974-76 (Møller, Laursen & Fre-
døgn inden begyndende skridning er et accepta- deriksen, 1977).
belt foder for drøvtyggere. På dette tidspunkt in- Undersøgelserne viste, at udlæg af italiensk
deholdt grønrugen 1 foderenhed pr. kg organisk rajgræs i overvintret rug på sandjord er en let
stof, og den ydede omkring 4000 foderenheder og metode for etablering af efterafgrøde. Metoden er
740 kg råprotein pr. ha ved tilførsel af 115-140 kg dog følsom over for tørke, idet udlægget ødelag-
N pr. ha. Samtidig lå indholdet af råprotein på des af sommertørke i 1976. Undersøgelserne gav
160-180 g pr. foderenhed. følgende resultater:
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Udbytte af grønrug og rug til modenhed høstet hen-
holdsvis den 30/5 og 25-28/8 samt udbytte af italiensk

rajgræs udlagt i rug ved Borris i 1974-75

1. 1. 2. 2.
Ital. Rug til Ital.

Grøn- raj- moden- raj-
rug græs hed græs

(tørstof) (tørstof) (kerne) (tørstof)

kg N pr. ha 90 230 90 75
Tørstofudbytte og kerneudbytte, hkg pr. ha

1974 28,4 68,7 47,4 13,0
1975 40,1 74,0 67,6 21,4

II. Analyser og beregninger
I alle forsøg analyseredes afgrøderne for tørstof,
aske, sand, råprotein og træstof. Afgrødernes fo-
derværdi beregnedes i skandinaviske foderenhe-
der på grundlag af afgrødernes kemiske sammen-
sætning. Beregningen foretoges ud fra formlen
(procent af organisk stof):
(1) f.e. pr. 100 kg organisk stof = 1,333 (% fordø-

jeligt organisk stof x 1,00 + % fordøjeligt
råprotein x 0,43 + F)V,

hvor F = 0,91 x % fordøjeligt råfedt og V er
værditallet.

Da udlægget havde en så svag udvikling, at det
ikke gjorde sig gældende ved grønrugens og
rug-genvækstens afhugning foretoges beregnin-
gen for grønrug og rug-gen vækst som beskrevet i
en tidligere beretning om grønrug (Møller & Ho-
strup, 1980a).

Beregningerne for græs og kløvergræs i de øv-
rige slæt foretoges med værdien 1,8 for leddet F
(Nørgaard Pedersen & Møller, 1976). Værditallet
beregnedes ud fra ligningen (Frederiksen, 1969):
(2) V = 1,095 - % træstof x 0,00887,
der er korrigeret ved beregning af træ stof i pro-
cent af organisk stof ved et askeindhold på 11
procent af tørstoffet i græsmarksafgrøder.

Indholdet af fordøjeligt organisk stof og fordø-
jeligt råprotein beregnedes ud fra følgende lignin-
ger, som baseredes på data fra 508 fordøjelig-
hedsforsøg (får) med græs og kløvergræs ved
Ødum forsøgsstation i 1968-73:
(3) % fordøjeligt organisk stof =

91,6 - % træstof x 0,641 og
(4) % fordøjeligt råprotein =

-2,70 + % råprotein x 0,871.

Indholdet af foderenheder pr. kg tørstof kan
beregnes ved anvendelse af følgende formel:
(5) f.e. pr. kg tørstof =

f.e. pr. kg org. stof

100
-x % org. stof.

Enkeltresultater over udbytte og kvalitet af
grønrug og efterfølgende afgrøder (rug-genvækst
og græsmarksafgrøder) er anført i hovedtabeller,
som kan fås ved henvendelse til Statens Forsøgs-
station, Ødum, 8370 Hadsten.

III. Forsøgenes gennemførelse
Forsøgene gennemførtes i 1977-79 efter følgende
plan:

I. Udlæg af græsmarksafgrøder
Establishment of grassland crops

a. Westerwoldisk rajgræs
W. woldica ryegrass

b. Italiensk rajgræs
Italian ryegrass

c. Almindelig rajgræs
Perennial ryegrass

d. Timothe
Timothy

e. Hundegræs
Cocksfoot

f. Aim. rajgræs + rødkløver
Per. ryegrass + red clover

g. Aim. rajgræs + hvidkløver
Per. ryegrass + white clover

II. Høst af dækafgrøde
Harvest of cover crop

A. ca. 10/5 som grønrug
about 10th May as green rye

B. ca. 25/5 som grønrug
about 25th May as green rye

C. ca. 7/6 som grønrug
about 7th June as green rye

D. ved modenhed af rug
at maturity of rye.

Ved Borris såedes udlæg både om efteråret
(forsøg nr. 36 og 38) og om foråret (forsøg nr. 35,
37, og 39). Ved Tylstrup såedes kun udlæg om
foråret (forsøg nr. 40-42).
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Forsøgene anlagdes på ret grovsandet jord med
humus ved Borris og finsandet jord ved Tylstrup.

Rugen såedes i et bekvemt såbed. Der tilførtes
100 kg N, 20-30 kg P og 50-125 kg K pr. ha. Efter
dækafgrødens høst tilførtes hver slæt af rent græs
ca. 80 kg N pr. ha, hvilket også tilførtes hver slæt
af kløvergræs ved Tylstrup. Dette er mere end
forudsat i planen, som foreskrev maksimalt 100
kg N pr. ha i alt til rent græs af hensyn til sikring af
plantebestanden i 1. brugsår. Studeres udbytte-
tallene i tabel 6 og 9 ses det tydeligt, at de tilførte
gødningsmængder i adskillige tilfælde må be-
tragtes som rigelige.

Dato for såning af dækafgrøden og udlæg samt
dato for begyndende skridning i rugen fremgår af
tabel 1.12 forsøg med udlæg om efteråret såedes
udlægget på et sent tidspunkt af vækstsæsonen
(10.-19. oktober). I 6 forsøg med udlæg om for-
året såedes udlægget på et ret normalt tidspunkt
(28. marts-12. april).

Dato for slæt fremgår af tabel 2. I adskillige
tilfælde, hvor rugen høstedes som grønrug i
maj-juni, bestod 2. slæt hovedsagelig af rug-gen-
vækst.

Tabel 1. Sådato og dato for begyndende skridning i rug
Dates of sowing and dates for initial ear emergence in

rye

Forsøg
nr.
Expt
no.

Sådato
Dates of sowing

rug
rye

udlæg
ley

Dato for
begyndende
skridning*)
Dates of
initial ear

emergence *)

35 Borris 1977

36
37

38
39

Borris 1978
Borris 1978

Borris 1979
Borris 1979

40 Tylstrup 1977
41 Tylstrup 1978
42 Tylstrup 1979

24/9 -76 12/4 -77

16/9 -7710/10-77
16/9 -77 30/3 -78

11/10-7819/10-78
11/10-78 2/4 -79

1/11-76 30/3 -77
3/10-7728/3 -78

28/9 -78 4/4 -79

24/5

23/5

29/5

25/5
26/5

1/6

*) Begyndende skridning: 1-1,5 cm af stakken synlig
over øverste bladskede i skønsmæssig kalvdelen af
planterne
Initial ear emergence: 1-1.5 cm of the awns visible
above the top leaf sheath approximately in the half
of the plants

Til fig. 1
Beskrivelse af vækst og vækstbetingelser i de en-
kelte år

Borris 1977
God fremspiring. Gunstig overvintring af rug, der
kom tidligt i vækst om foråret. God etablering af
udlæg om foråret. Kraftig gen vækst af rug i A og
B. I A, B og C god plantebestand i rajgræs, og lidt
reduceret bestand i timothe og hundegræs. I D
ringe bestand af udlægget.

Borris 1978
God fremspiring. Gunstig overvintring af rug, der
kom tidlig i vækst om foråret. Kraftig genvækst af
rug i A.
Efterårsudlæg: God overvintring afgræs. Kløver
næsten totalt udvintret. I A, B, C og D god be-
stand af rajgræs i vækstsæsonen, men noget redu-
ceret bestand af timothe og hundegræs.
Forårsudlæg: God etablering af rajgræs (a, b og
c). Reduceret bestand af timothe (d) og hunde-
græs (e) samt af kløvergræs (f og g). Ved de 2
sidste slæt blev d, e, fog g kasseret på grund af for
ringe plantebestand, der domineredes af ukrudt.

Borris 1979
God fremspiring. Gunstig overvintring af rug, der
kom sent i vækst om foråret. Kraftig genvækst af
rug i A og B.
Efterårsudlæg: God overvintring afgræs. Rug- og
græsbestand lidt reduceret på grund af overflade-
vand. Kløveren næsten totalt udvintret. I A, B og
C god bestand af ren rajgræs og noget reduceret
bestand af timothe og hundegræs samt af græs i
blanding med kløver. I D gennemgående ringe
bestand af udlægget.
Forårsudlæg: God etablering afgræs og kløver. I
A, B og C god bestand af rajgræs og hundegræs,
noget reduceret bestand af timothe og af græs i
kløverblanding. ID reduceret bestand af timothe
og kløvergræsblanding.
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Fig. 1. Plantetilgængeligt vand i vækstperioden og udbytteniveau af grønrug, rug-genvækst og
græsmarksafgrøder. (Slætdato og afgrødetype, se tabel 2). Borris 1977-79. Signatur: mm og

afgrødetype: ( A ) ^ , (B)CZJ , (C) ̂ 3 og (D) f ^ l
Available water in the growth season. Yield of green rye, regrowth of rye and grassland crops.
(Cutting dates and types of crops, see table 2). Borris 1977-79. Signatures: mm and types of

crops: (A)Wm, (BJnH, (C) ^ 3 and (D)
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Tabel 2. Dato for slæt af grønrug (1: A, B og C), rug-gen-
vækst (2: A og B samt C i nr. 40 og 41) og græsmarksaf-

grøder samt høst af rug ved modenhed (1: D)
Dates for cutting of green rye (1: A,B and C), regrowth
of rye (2: A and B and also C at nos. 40 and 41) and
grassland crops and also harvestoj?rye at maturity (1 :D)

Slæt nr. (Number of cut)

1 5

Slætdato (Dates for cutting)
35. Borris 1977
A 10/5 14/6 13/7 15/8 11/11
B 24/5 5/7 15/8 11/11
C 8/6 13/7 16/8 11/11
D 5/8 11/11 -

36-37. Borris 1978
A 10/5 8/6 26/7 7/9 10/11
B 24/5 27/6 26/7 7/9 10/11
C 8/6 26/7 7/9 10/11
D 15/8 10/11 -

38-39. Borris 1979
A 16/5 13/6 24/7 23/8 7/11
B 29/5 14/6 24/7 23/8 7/11
C 13/6 24/7 23/8 7/11
D 31/8 7/11

40. Tylstrup 1977
A 11/5 14/7 24/8 31/10
B 25/5 11/7 24/8 31/10
C 8/6 14/7 24/8 31/10
D 23/8 -

41. Tylstrup 1978
A 11/5 14/6 27/7 1/9 7/11
B 25/5 28/6 27/7 1/9 7/11
C 8/6 18/7 1/9 7/11
D 14/8 7/11 -

42. Tylstrup 1979
A 15/5 19/6 25/7 29/8 17/10
B 28/5 5/7 25/7 29/8 17/10
C 12/6 25/7 29/8 17/10
D 31/8 17/10 -

IV. Resultater
A. Vækst
Til belysning af de forringede vækstmuligheder,
der forårsagedes af vandmangel, skønnedes det,
hvor meget vand der var til rådighed for produkti-
onen af de enkelte afgrøder. Skønnet baseredes
på den akkumulerede potentielle vandfordamp-

Til fig. 2
Beskrivelse af vækst og vækstbetingelser i de en-
kelte år

Tylstrup 1977
God fremspiring. Gunstig overvintring af rug, der
kom tidligt i vækst om foråret. God etablering af
udlæg i foråret. Ret kraftig genvækst af rug i A. I
A, B og C blev der en god plantebestand af raj-
græs og en noget ringere bestand af timothe og
hundegræs. I D blev der en ringe bestand af ud-
lægget. Ret ringe bestand af kløver.
Tilførsel af ca. 30 mm vand d. 29. august.

Tylstrup 1978
God fremspiring. Gunstig overvintring af rug, der
kom tidligt i vækst om foråret. God etablering af
udlæg i foråret. Meget kraftigt genvækst af rug i
A. I A. B og C en god plantebestand af rajgræs og
hundegræs, og en ringe bestand af timothe. Ringe
bestand af kløver. I D gennemgående ringe be-
stand af udlægget.
Tilførsel af ca. 20 mm vand d. 22. maj.

Tylstrup 1979
God fremspiring. Gunstig overvintring af rug, der
kom sent i vækst om foråret. God etablering af
udlæg i foråret. Meget kraftig genvækst af rug i A.
I A. B, C og D god plantebestand af rajgræs og
hundegræs, ringe bestand af timothe. Ret ringe
bestand af kløver.
Tilførsel af ca. 25 mm vand pr. gang d. 5. og 27.
juli.
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Tylstrup 1977
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Fig. 2. Plantetilgængeligt vand i vækstperioden og udbytteniveau af grønrug, rug-genvækst og
græsmarksafgrøder. (Slætdato og afgrødetype, se tabel 2). Tylstrup 1977-79. Signatur: mm

og afgrødetype: (A) ̂ M ,(B) HZ2, (C) EE3 og (D) U^\
Available water in the growth season. Yield of green rye, re growth of rye and grassland crops.
(Cutting dates and types of crops, see table 2). Tylstrup 1977-79. Signatures: mm and types

of crops (A) ̂ m, (B) CZ] , (C) E=3 and (D) ^ 3
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Tabel 3. Rug med udlæg. Udbytte af grønrug (A, B, C), 100 foderenheder pr. ha og udbytte af kerne med 15% vand
(D), hkg pr. ha

Rye with ley. Yield of green rye (A, B, C), 100 FU per hectare and yield of grain with content of 15% water (D), hkg
per hectare

Forsøg Tidspunkt for
nr. såning af udlæg
Expt Season for
no. undersowing of ley A B C D

35 Forår (spring) 1977 17,5 36,8 40,7 31,1
36 Efterår (autumn) 1977 12,6 31,5 27,9 23,1
37 Forår (spring) 1978 16,3 32,6 30,6 17,0
38 Efterår (autumn) 1978 4,8 23,5 36,6 30,7
39 Forår (spring) 1979 6,5 27,2 38,2 34,4
40 Forår (spring) 1977 11,7 31,5 38,3 35,4
41 Forår (spring) 1978 22,3 32,1 45,7 52,4
42 Forår (spring) 1979 13,4 32,6 44,5 51,1

ning og den daglige nedbørsmængde samt på jor-
dens tilgængelige vandmængde i rodzonen (Nør-
gaard Pedersen & Witt, 1980). Den tilgængelige
vandmængde blev sat til 50 mm for jordtypen ved
Borris og 85 mm for jordtypen ved Tylstrup.

Fig. 1 og 2 illustrerer de skønnede mængder
plantetilgængeligt vand samt udbytteniveauet af
foderenheder for de enkelte slæt af grønrug og
rug-genvækst samt af græsmarksafgrøder. Ud-
bytteniveauet for de enkelte slæt af græsmarksaf-
grøder er beregnet som gennemsnit af disse. Af-
grødens tilstand og vækst i de enkelte år fremgår
afkorte beskrivelser i forbindelse med figurerne.

B. Rug med udlæg
Dækafgrødens udbytte af foderenheder ved de 3
første høsttidspunkter (A, B og C) og kerne ved
det seneste høsttidspunkt (D) er anført i tabel 3.
Det fremgår af tabel 3 og fig. 1 og 2, at grønrugens
udbytte af foderenheder i næsten alle forsøg steg
ved udsættelse af høsttidspunktet. Af tabel 3
fremgår endvidere, at variationerne i rugens ker-
neudbytte stort set fulgte variationerne i grønru-
gens udbytteniveau.

Som tidligere omtalt (side 314) har grønrug ved
tilførsel af en N-mængde på op til 140 kg pr. ha en
fodringsmæssig passende sammensætning, når
den indeholder 1 foderenhed pr. kg organisk stof.
For nærmere ät bestemme dette tidspunkt, fore-
toges en udjævning af resultaterne. Den grafiske
fremstilling i figur 3 viser de udjævnede resultater

fra hvert forsøgssted og år i den periode, hvor
indholdet af foderenheder pr. kg organisk stof
reduceres fra 1,1 til 0,9.

Det ses, at tidspunktet, hvor koncentrationen
af foderenheder lå på 1 pr. kg organisk stof, i de
fleste tilfælde nåedes i perioden 2-6 døgn inden
begyndende skridning. Det var kun ved Borris i
1978 og 1979, at dette tidspunkt først nåedes 5-6
døgn efter begyndende skridning, hvilket tilskri-
ves vækstbetingelserne for grønrugen med tidlig
tørke i 1978 og sen vækst i 1979 (fig. 1 og 2).

Det fremgår af tabel 4, at høsttid B faldt i perio-
den omkring begyndende skridning. Denne høst-
tid svarer næsten til det udviklingstrin, hvor grøn-
rugen indeholder 1 foderenhed pr. kg organisk
stof (fig. 3). Ved denne høsttid ydede grønrugen
mellem 2300 og 3700 foderenheder pr. ha (tabel
3).

Tabel 4. Høst af grønrug, antal døgn efter begyndende
skridning

Harvest of green rye, number of days after initial ear
emergence

A B C

Borris,

Tylstrup,

1977
1978
1979

1977
1978
1979

... -14

... -13

... -13

... -14

... -15

... -17

0
1
0

0
-1
-4

15
16
15

14
13
11
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Borris Tylstrup
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Fig. 3. Grønrugens udvikling ved Borris og Tylstrup 1977, 1978 og 1979.
Development of green rye at Borris and Tylstrup 1977, 1978 and 1979.
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Tabel 5. Indhold af råprotein og træ stof ved forskellig
foderenhedskoncentration i grønrug. Gns. Borris og

Tylstrup 1977-79
The contents of crude protein and crude fiber at diffe-
rent content of feed units in green rye. Aver. Borris and

Tylstrup 1977-79

% af organisk stof
%ofOM

råprotein
CP

træ stof
CF

g råprot.
/f.e.

g CPIFU

1,1 f.e. (FU)lkg org. stof (OM)
Gns . (Aver.) .... 19,6 23,3 178
Min 15,6 22,6 142
Max 22,7 24,1 206

1,0 f.e. (FU)lkg org. stof (OM)
Gns . (Aver.) .... 16,1 26,9 161
Min 12,8 26,0 128
Max 18,0 28,1 180

0,9 f.e. (FU)lkg org. stof (OM)
Gm. (Aver.) .... 13,1 30,3 147
Min 10,6 29,5 117
Max 14,7 31,3 163

Grønrugens gennemsnitlige procentiske ind-
hold af råprotein og træ stof og indholdet af rå-
protein i g pr. foderenhed samt variationerne er
vist i tabel 5. Det bemærkes, at grænsen for
drøvtyggernes proteinudnyttelse (160-180 g rå-
protein pr. foderenhed) stort set nåedes på det
tidspunkt, hvor koncentrationen af foderenheder
lå på 1 pr. kg organisk stof.

C. Forår sudlæg af græsmarks afgrøder i rug
For forsøgene med forårsudlæg (nr. 35, 37 og
39-42) er det samlede foderenhedsudbytte af
rug-genvækst og græsmarksafgrøder i slættene
efter høst af dækafgrøden på de 4 høsttidspunkter
(A, B, C og D) vist i tabel 6.

Det fremgår af tabel 6, at en udsættelse af tids-
punktet for rugens afhugning generelt bevirkede
en nedgang af udbyttet i de følgende slæt. Reduk-
tionen blev især betydelig efter afhugning af rug
ved modenhed, således at der ofte intet grundlag
var for gennemførelse af en 2. slæt.

Da grønrugen ved høsttid B har en passende
fodringsmæssig sammensætning er det af interes-

Tabel 6. Foderenhed sudbytte (100 f.e./ha) af afgrøder i
2. og følgende slæt ved forårsudlæg i rug høstet 2 uger
inden begyndende skridning (A), omkring begyndende
skridning (B) og 2 uger efter begyndende skridning (C)

samt ved modenhed (D)
Yield ofFU (100 FU/ha) in 2nd and following cuts of
crops as springsown ley in rye harvested 2 weeks before
initial ear emergence (A), about initial ear emergence
(B) and 2 weeks after initial ear emergence (C) and also

at maturity (D)

Forsøg
nr.
Expt
no.

Høst af rug (Harvest of rye)

B D

a. Westerw. rajgræs (W. Woldica ryegrass)
35 47,7 37,3 23,4 4,4
37 67,0 46,0 36,0 11,5
39 99,7 66,9 56,8 14,2
40 19,5 22,0 10,9 0
41 70,6 53,2 52,1 1,6
42 110,9 97,5 77,7 9,1

b. Ital. rajgræs (Italian ryegrass)
35 51,9 38,2 24,9 2,1
37 71,1 52,3 38,0 10,2
39 105,0 72,4 59,9 14,9
40 19,8 23,6 10,6 0
41 82,0 68,3 63,3 1,1
42 120,8 107,5 78,8 9,1

c. Aim. rajgræs (Perennial ryegrass)
35 51,4 39,1 25,5 3,6
37 61,5 41,2 31,4 7,3
39 95,7 63,0 52,7 6,2
40 31,1 31,2 24,6 0
41 79,7 64,6 52,2 0
42 103,5 95,8 64,2 3,7

d. Timo the (Timothy)
35 35,9 26,7 13,6 2,9
37 21,7 7,9 5,7 0
39 72,9 50,3 45,5 1,6
40 18,5 21,9 17,1 0
41 50,3 33,7 23,4 0
42 77,5 70,5 40,2 0

e. Hundegræs (Cocksfoot)
35 46,3 31,6 17,2 3,3
37 21,6 7,8 6,3 0
39 81,0 59,1 46,5 5,1
40 36,0 32,8 24,8 0
41 68,8 51,4 45,2 0,9
42 94,5 79,2 52,0 3,1

(fortsættes)
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(fortsat)

Forsøg
nr.
Expt
no.

Høst af rug (Harvest of rye)

B D

f. Alm. rajgræs + rødkløver (Per. ryegrass + red clover)
35 21,2 13,6 4,3 0
37 21,0 7,2 4,3 0
39 54,2 23,7 18,6 0,8
40 28,7 29,4 20,1 0
41 75,2 61,3 50,9 0
42 104,0 87,1 61,2 3,7

g. Alm. rajgræs + hvidkløver (Per. ryegrass + white
clover)
35 20,9 13,3 5,2 0
37 21,2 7,0 4,0 0
39 50,6 22,2 19,0 0,8
40 27,6 27,5 18,3 0
41 75,6 63,0 52,8 0
42 104,5 94,6 61,5 5,7

se nærmere at belyse udbytteforholdene for de
enkelte græsmarksafgrøder (a-g) efter afhugning
af dækafgrøden på det nævnte tidspunkt. Udbyt-
teforholdene illustreres ved den grafiske frem-
stilling i fig. 4.

Det fremgår af fig. 4, at årsvariationen var be-
tydelig. Endvidere fremgår det, at den småfrøede
græsart timothe (d) oftest ydede mindre end de
øvrige græsarter (a, b, c og e). Ved Tylstrup lå
udbyttet af kløvergræs (fog g) stort set på samme
niveau som udbyttet af aim. rajgræs (c), hvilket
skal ses på baggrund af, at kløvergræsset her blev
tilført kvælstof. Ved Borris lå udbyttet af kløver-
græs betydeligt under niveauet af aim. rajgræs.

Udlæggets plantebestand ved vækstsæsonens
slutning bedømtes efter sidste slæt. Resultatet af
bedømmelsen illustreres ved figur 5 dels som
gennemsnit af forsøgsled A, B og C, hvor dækaf-
grøden høstedes som grønrug, og dels som en-
keltresultater af forsøgsled D, hvor dækafgrøden
høstedes ved modenhed.

Det ses af fig. 5, at timothe (d) i de fleste
tilfælde havde den ringeste plantebestand af
græsserne (a, b, c og e). Ligeledes var kløverbe-
standen (f og g) ofte ringe.

Det totale udbytte af foderenheder i grønrug,
rug-genvækst og græsmarksafgrøder er vist i tabel

100 f.e. (FU)/ha

Borris

1977 1978

|-

979

1

Fig. 4. Udbytte af 2. og følgende slæt ved forårsudlæg i
rug høstet som grønrug omkring skridning (B). a. We-
sterwoldisk rajgræs, b. Italiensk rajgræs, c. Alm. raj-
græs, d. Timothe, e. Hundegræs, f. Alm. rajgræs +
rødkløver og g. Alm. rajgræs + hvidkløver. 6 forsøg.

Yield of 2nd and following cuts by springsown ley in rye
harvested as green rye about ear emergence (B). a. W.
Woldica ryegrass, b. Italian ryegrass, c. Per. ryegrass,
d. Timothy, e. Cocksfoot, f. Per. ryegrass + red clover

and g. Per. ryegrass + white clover. 6 expts.

7. Totaludbyttet varierede mellem 3000 og 14000
foderenheder pr. ha, og de største totaludbytter (6
forsøg å 7 udlæg) fordeler sig med henholdsvis 12,
23 og 7 tilfælde på forsøgsleddene A, B og C.

Rækkefølgen af de 7 udlæg med hensyn til to-
taludbyttets størrelse fremgår af tabel 8. De 3
udlæg med rajgræs (a, b og c) - især af almindelig
og italiensk rajgræs - placerede sig betydeligt of-
tere blandt de 3 bedste udlæg end de øvrige græs-
marksafgrøder. Af de øvrige græsmarksafgrøder
placerede hundegræs (e) og kløvergræs (fog g) sig
i enkelte tilfælde blandt de 3 bedste udlæg, me-
dens dette aldrig blev tilfældet med timothe (d).

D. Efterårsudlæg af græsmarksafgrøder i rug
For forsøgene med efterårsudlæg (nr. 36 og 38) er
det samlede foderenhed sudbytte af rug-gen vækst
og græsmarksafgrøder i slættene efter høst af
dækafgrøden på de 4 høsttidspunkter (A, B, C og
D) meddelt i tabel 9.
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A, Bog C. Rug hastet som gronrug
Rye harvested as green rye

D. Rug høstet ved modenhed
Rye harvested at maturity

Fig. 5. Plantebestand ved sidste slæt afgræs og kløver som forårsudlæg i rug høstet som grønrug (gens ABC) og
høstet ved modenhed (D). Aktuel bestand i pct. af fuld bestand. I I græs, W//A kløver, a. Westerwoldisk rajgræs,
b. Italiensk rajgræs, c. Alm. rajgræs, d. Timothe, e. Hundegræs, f. Alm. rajgræs + rødkløver og g. Alm. rajgræs +

hvidkløver. 6 forsøg.
Plant population at the last cut of grass and clover as springsown ley in rye harvested as green rye (Aver. ABC) and
combine harvested (D). Actual stand in per cent of total stand. I | grass, WZZ\ clover, a. W. Woldica ryegrass, b.
Italian ryegrass, c. Per. ryegrass, d. Timothy, e. Cocksfoot, f. Per. ryegrass + red clover and g. Per. ryegrass +

white clover. 6 expts.

Tabel 7. Totaludbytte af afgrøderne ved forårsudlæg i rug til grønhøst. 100 f.e. pr. ha
Total yield of the crops by springsown ley in rye for green harvest. 100 FU per hectare

1977 1978 1979

Borris (35, 37 oj
a
b
c
d
e
f
g

Tylstrup (40, 41
a
b
c
d
e
f
g

A

S 39)
65,2
69,4
68,9
53,4
63,8
38,7
38,4

og 42)
31,2
31,5
42,8
30,2
47,7
40,4
39,3

B

74,1
75,0
75,9
63,5
68,4
50,4
50,1

53,5
55,1
62,7
53,4
64,3
60,9
59,0

C

64,1
65,6

- 66,2
54,3
57,9
45,0
45,9

49,2
48,9
62,9
55,4
63,1
58,4
56,6

A

83,3
87,4
77,8
38,0
37,9
37,3
37,5

92,9
104,3
102,0
72,6
91,1
97,5
97,9

B

78,6
84,9
73,8
40,5
40,4
39,8
39,6

85,3
100,4
96,7
65,8
83,5
93,4
95,1

C

66,6
68,6
62,0
36,3
36,9
34,9
34,6

97,8
109,0
97,9
69,1
90,9
96,6
98,5

A

106,2
111,5
102,2
79,4
87,5
60,7
57,1

124,3
134,2
116,9
90,9

107,9
117,4
117,9

B

94,1
99,6
90,2
77,5
86,3
50,9
49,4

130,1
140,1
128,1
103,1
111,8
119,7
127,2

C

95,0
98,1
90,9
83,7
84,7
56,8
57,2

122,2
123,3
108,7
84,7
96,5

105,7
106,0
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Tabel 8. 7 græsmarksafgrøders rangfordeling med hen-
syn til totaludbytte af foderenheder i grønrug, rug-gen-
vækst og græsmarksafgrøder. 6 forsøg med forårsudlæg

med 3 høsttider ved Borris og Tylstrup i 1977-79
The range of 7 grassland crops in regard to total yield of
FU in green rye, regrowth of rye and of grassland
crops. 6 exp. with springsown ley at 3 harvest rates at

Borris and Tylstrup in 1977-79

a.
b
c.
d.
e
f. .
g.

1

0
13
2
0

. . . 3

. . . 0
0

2

9

2
6
0
0
0
1

Rang

3

3
0
9
0
0
3
3

4

1
0
0

7
3
5

nr. Rank

5

2
2
1
8
2
3
0

6

0
0
0
6
6
3

no.

1

0
1
0
8
0
3
6

1+2+3

12
15
17
0
3
3
4

Tabel 9. Foderenhedsudbytte (100 f.e./ha) af afgrøder i
2. og følgende slæt ved efterårsudlæg i rug høstet 2 uger
inden begyndende skridning (A), omkring begyndende
skridning (B) og 2 uger efter begyndende skridning (C)

samt ved modenhed (D)
Yield ofFU (100 FU/ha) in 2nd and following cuts of
crops as autumnsown ley in rye harvested 2 weeks be-
fore initial ear emergence (A), about initial ear emer-
gence (B) and 2 weeks after initial ear emergence (C)

and also at maturity (D)

Forsøg
nr.
Expt
no.

Høst af rug (Harvest of rye)

B D

a. Westerw. rajgræs (W. Woldica ryegrass)
36 73,6 48,6 36,1 17,9
38 85,3 68,8 53,9 8,5

b. Ital. rajgræs (Italian ryegrass)
36 81,0 52,6 43,7 16,4
38 94,3 75,2 57,6 10,5

c. Aim. rajgræs (Perennial ryegrass)
36 74,3 51,2 48,7 14,4
38 99,2 69,4 55,2 5,6

d. Timothe (Timothy)
36 52,3 27,1 24,1 2,5
38 78,6 52,4 38,4 1,6

e. Hundegræs (Cocksfoot)
36 50,2 28,4 27,0 3,9
38 81,2 51,3 39,7 0,7

(fortsættes)

(fortsat)
f. Alm. rajgræs + rødkløver (Per. ryegrass + red clover)
36 24,7 6,7 4,6 0
38 36,3 10,7 6,1 0

g. Alm. rajgræs + hvidkløver (Per. ryegrass + white
clover)
36 24,5 6,2 3,9 0
38 35,2 9,9 5,8 0

Det fremgår af tabel 9, at en udsættelse af tids-
punktet for rugens afhugning ligesom ved forårs-
udlæg af græsmarksafgrøder (tabel 6) generelt be-
virkede en nedgang i udbyttet af de følgende slæt
ligeledes især, hvor rugen afhuggedes ved mo-
denhed . Udbytteforholdene for de enkelte efter-
årsudlagte (forsøg nr. 36 og 38) og forårsudlagte
(forsøg nr. 37 og 39) græsmarksafgrøder i perio-
den efter afhugning af dækafgrøden illustreres af
den grafiske fremstilling i fig. 6.

Det fremgår af fig. 6, at de 3 rajgræsarter (a, b
og c) stort set lå på samme udbytteniveau uanset,
om de var udlagt om efteråret eller om foråret.
Timothe (d) og hundegræs (e) opnåede imidlertid
bedre udbytte ved udlæg i efteråret 1977 end i
foråret 1978, hvor maj var tørkepræget. Kløver-
græsset (fog g) ydede især i 1979 betydeligt mere
somforårsudlagt end somefterårsudlagt afgrøde.

Borris 1978
Udlæg Udlæg
efterår forår

Spring-
>wn ley sown ley
1977 1978

Aul

Borris 1979
Udlæg Udlæg
efterår forår

nn- Spring-
•wn ley sown ley
1978 1979

Auh

tu
Fig. 6. Udbytte af 2. og følgende slæt ved efterårs- og
forårsudlæg i rug høstet som grønrug omkring skridning
(B). a. Westerwoldisk rajgræs, b. Italiensk rajgræs, c.
Alm. rajgræs, d. Timothe, e. Hundegræs, f. Alm. raj-
græs + rødkløver og g. Alm. rajgræs + hvidkløver. 2

forsøg.
Yield of 2nd and following cuts by autumn- and spring-
sown ley in rye harvested as green rye about ear emer-
gence (B). a. W. Woldica ryegrass, b. Italian ryegrass,
c. Per. ryegrass, d. Timothy, e. Cocksfoot, f. Per. rye-
grass + red clover and g. Per. ryegrass + white clover.

2 expt s.
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A, B og C. Rug høstet som grønrug
Rye harvested as green rye

j plantebestand (Plant population), 1978

Udlæg efterår 1977
Autumnsown ley 1977

Udlæg forår 1978
Springsown ley 1978

i b c d e f g

D. Rug høstet ved modenhed
Rye harvested at maturity

i plantebestand (Plant population), 1978

Udlæg efterår 1977
Autumnsown ley 1977

Udlæg forår 1978
Springsown ley 1978

% plantebestand (Plant population), 1979

Udlæg efterår 1978
Autumnsown ley 1978

-

Udlæ
Sprin

3 forår
gsown

1979
ey 1 979

1
ii

> plantebestand (Plant population), 1979

Udlæg efterår 197S
Autumnsown ley 1978

Udlæg forår 1979
Springsown ley 1979

Fig. 7. Plantebestand ved sidste slæt afgræs og kløver som efterårs- og forårsudlæg i rug høstet som grønrug (gns.
ABC) og høstet ved modenhed (D). Aktuel bestand i % af fuld bestand.CZUgræs,W^kløver, a. Westerwoldisk
rajgræs, b. Italiensk rajgræs, c. Alm. rajgræs, d. Timothe, e. Hundegræs, f. Alm. rajgræs + rødkløver og g. Alm.

rajgræs + hvidkløver. 2 forsøg.
Plant population at the last cut of grass and clover as autumn- and springsown ley in rye harvested as green rye
(Aver. ABC) and combine harvested (D). Actual stand in per cent of total stand. I I grass, V////A clover, a. W.
Woldica ryegrass, b. Italian ryegrass, c. Per. ryegrass, d. Timothy, e. Cocksfoot, f. Per. ryegrass + red clover and

g. Per. ryegrass + white clover. 2. expts.

Udlæggenes plantebestand ved vækstsæso-
nens slutning bedømtes efter sidste slæt. Resul-
tatet af bedømmelserne er vist grafisk for udlæg
efterår og forår i fig. 7 dels som gennemsnit af
forsøgsled A, B og C, hvor dækafgrøden høstedes
som grønrug, og dels som enkeltresultater af for-
søgsled D, hvor dækafgrøden høstedes ved mo-
denhed.

Det ses af fig. 7, at bestanden af kløver (fog g)
var betydelig mindre, hvor udlægget var foretaget
om efteråret end om foråret. Reduktionen af klø-
verbestanden var især tydelig, hvor dækafgrøden
først afhuggedes ved modenhed.

Det totale udbytte af foderenheder i grønrug,
rug-genvækst og græsmarksafgrøder udlagt om
efteråret er vist i tabel 10. Totaludbyttet variere-

Tabel 10. Totaludbytte af afgrøderne ved efterårsudlæg i rug til grønhøst. 100 f.e. pr. ha. Borris
Total yield of the crops by autumnsown ley in rye for green harvest. 100 FU per hectare. Borris

1978 1979

A

86,2
93,6
86,9
64,9
62,8
37,3
37,1

B

80,1
84,1
82,7
58,6
59,9
38,2
37,7

C

64,0
71,6
76,6
52,0
54,9
32,5
31,8

A

90,1
99,1

104,0
83,4
86,0
41,1
40,0

B

92,3
98,7
92,9
75,9
74,8
34,2
33,4

C

90,5
94,2
91,8
75,0
76,3
42,7
42,4

a. Westerw. rajgræs.
b. Ital. rajgræs
c. Alm. rajgræs
d. Timothe
e. Hundegræs ,
f. Rødkløvergræs . . .
g. Hvidkløvergræs .,
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Tabel 11. 7 græsmarksafgrøders rangfordeling med hen-
syn til totaludbytte af foderenheder i grønrug, rug-gen-
vækst og græsmarksafgrøder. 2 forsøg med efterårs-

udlæg med 3 høsttider ved Borris i 1978 og 1979
The range of 7 grassland crops in regard to total yield of
FU in green rye, re growth of rye and of grassland
crops. 2 exp. with autumnsown ley at 3 harvest rates at

Borris in 1978 and 1979

Rang nr. Rank no.

1 2 3 4 5 6 7 1+2+3

a 0 0 6
b 4 2 0
c 2 4 0
d 0 0 0
e 0 0 0
f 0 0 0
g 0 0 0

0 0 0 0

de mellem 3100 og 10400 foderenheder pr. ha, og
de største totaludbytter (2 forsøg å 7 udlæg) for-
deler sig med henholdsvis 9, 3 og 2 tilfælde på
forsøgsleddene A, B og C.

Rækkefølgen af de 7 udlæg med hensyn til to-
taludbyttets størrelse fremgår af tabel 11. Det var
kun de 3 rajgræsarter (a, b og c), der placerede sig
blandt de 3 bedste udlæg. Af de øvrige græs-
marksafgrøder placerede timothe (d) og hunde-
græs (e) sig lidt bedre end kløvergræsserne (f og
g).

Det totale udbytte af foderenheder i grønrug,
rug-genvækst og græsmarksafgrøder udlagt efter-
år og forår ved høsttid B fremgår af tabel 12.

Det ses, at der i de fleste tilfælde opnåedes
større totaludbytte ved udlæg i foråret 1979, hvor
spirings- og vækstbetingelserne var gunstige, end
ved udlæg i efteråret 1978. Udbyttet blev betyde-
ligt større, hvor der var udlagt rajgræs (a, b og c),
end hvor der var udlagt timothe (d), hundegræs
(e) og kløvergræs(f og g). For almindelig rajgræs
(c) blev udbyttet større ved efterårsudlæg end ved
forårsudlæg, medens det modsatte var tilfældet
ved udlæg af kløvergræs (fog g).

V. Diskussion og sammendrag
A. Grønrug som dækafgrøde
At resultaterne fremgår det, at tidspunktet, hvor

Tabel 12. Totaludbytte af afgrøderne ved efterårs- og
forårsudlæg i rug til grønhøst omkring skridning (B). 100

f.e. pr. ha
Total yield of the crops by autumn- and springsown ley
in rye for green harvest about ear emergence (B). 100

FU per hectare

1978 1979

Efterårsudlæg (Autumnsown ley) (36 og 38)
a. Westerw. rajgræs 80,1 92,3
b. Ital. rajgræs 84,1 98,7
c. Alm . rajgræs 82,7 92,9
d. Timothe 58,6 75,9
e. Hundegræs 59,9 74,8
f. Rødkløvergræs 38,2 34,2
g. Hvidkløvergræs 37,7 33,4

Forårsudlæg (Springsown ley) (37 og 39)
a. Westerw. rajgræs 78,6 94,1
b. Ital. rajgræs 84,9 99,6
c. Alm. rajgræs 73,8 90,2
d. Timothe 40,5 77,5
e. Hundegræs 40,4 86,3
f. Rødkløvergræs 39,8 50,9
g. Hvidkløvergræs 39,6 49,4

grønrugen indeholder 1 foderenhed pr. kg orga-
nisk stof og hvor den må betragtes som et accep-
tabelt foder for drøvtyggere, i de fleste tilfælde
falder 2-6 døgn inden begyndende skridning. Ved
tidlig tørke og sen vækst om foråret nås dette
tidspunkt først 5-6 døgn efter begyndende skrid-
ning. Ved høsttid B, hvor grønrugen stort set
nåede det omtalte udviklingstrin, yder grønrugen
ved tilførsel af 100 kg N pr. ha mellem 2800 og
3700 foderenheder pr. ha. Andre forsøg under
gode vækstforhold {Møller & Hostrup, 1980a) vi-
ser også, at grønrugen når dette udviklingstrin 1-5
døgn inden begyndende skridning og yder
2300-4000 foderenheder pr. ha ved tilførsel af
115-140 kg N pr. ha.

Ved forsøgets planlægning blev en tilførsel på
100 kg N pr. ha til grønrug anset for nær optimum,
når prisen på 5 foderenheder svarer til prisen på 1
kg N. I nogenlunde overensstemmelse hermed
fandt Møller og Hostrup (1980a), at optimum for
nævnte udviklingstrin ligger på 115-140 kg N pr.
ha.

På tidspunktet, hvor der medgår 1 kg org. stof
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til 1 foderenhed indeholder grønrugen ved en til-
førsel af 100 kg N pr. ha 130-180 g råprotein pr.
foderenhed. Samstemmende hermed fandt Møl-
ler og Hostrup (1980a), at indholdet af råprotein
ved N-optimum ligger på 160-180 g pr. foderen-
hed.

B. Udlæg af græsmarksafgrøder i rug
Resultaterne viser, at foderenhedsudbyttet af de
udlagte græsmarksafgrøder påvirkes betydeligt af
tidspunktet for dækafgrødens afhugning. Således
yder græsmarksafgrøderne inclusive rug-gen-
vækst mellem 7700 og 12000 foderenheder pr. ha
ved afhugning af grønrugen omkring midten af
maj (A), medens de næppe yder mere end ca. 1000
foderenheder pr. ha ved afhugning af dækafgrø-
den som moden rug (D). Kerneudbyttet kan ikke
opveje græsmarksafgrødernes udbyttenedgang
ved den sene afhugning af dækafgrøden.

Udbytteniveauet ligger ofte højere ved udlæg af
rajgræs - westerwoldisk, italiensk og almindelig -
og lavere ved udlæg af timothe end ved udlæg af
hundegræs og kløvergræs.

Som tidligere omtalt (side 314) er grønrugen et
acceptabelt foder for drøvtyggere, når den afhug-
ges inden begyndende skridning. Dette udvik-
lingstrin nås stort set ved høsttid B, hvor grønru-
gen yder op mod 4000 foderenheder pr. ha ved
tilførsel af 100-140 kg N pr. ha.

Efter afhugning af grønrugen omkring begyn-
dende skridning og afhængig af vækstforholdene
yder rug-genvækst og græsmarksafgrøder til-
sammen et stærkt varierende udbytte. Således
varierer udbyttet pr. ha mellem 2200 og 10700
foderenheder ved udlæg af rajgræsser, mellem
780 og 7920 foderenheder ved udlæg af timothe og
hundegræs og mellem 700 og 9460 foderenheder
ved udlæg af kløvergræs.

Ligeledes er totaludbyttet af grønrug, rug-gen-
vækst og græsmarksafgrøder stærkt varierende.
Således varierer totaludbyttet pr. ha mellem 5300
og 14000 foderenheder ved udlæg af rajgræsser,
mellem 4040 og 11180 foderenheder ved udlæg af
timothe og hundegræs og mellem 3960 og 12720
foderenheder ved udlæg af kløvergræs.

Det kan nævnes, at italiensk rajgræs udlagt i
byg, havre og hestebønner {Hostrup & Mølle,

1975) og kløvergræs udlagt i byg og havre {Ho-
strup, 1976) yder henholdsvis ca. 9000 og
7900-11710 foderenheder pr. ha som dækafgrøde
+ efterfølgende slæt.

Under gunstige spirings- og vækstbetingelser
som i 1979, opnås med westerwoldisk og italiensk
rajgræs større totaludbytte ved forårsudlæg end
ved efterårsudlæg. Med almindelig rajgræs bliver
totaludbyttet størst ved efterårsudlæg. Kløver-
græs synes at klare sig bedre ved forårsudlæg end
ved sent efterårsudlæg.

Resultaterne viser endvidere, at det største to-
taludbytte af grønrug, rug-genvækst og græs-
marksafgrøder opnås under vækstforhold som i
1979, hvor nedbørsforholdene - især ved Tyl-
strup - var rigelige og ensartede i vækstsæsonen.
Hvorledes de forskellige græsmarksafgrøder re-
agerer med hensyn til plantebestand og udbytte
ved supplerende vandtilførsel under tørre
vækstforhold giver de udførte forsøg ikke svar på.

VI. Konklusioner
Ud fra resultaterne fra forsøgene med udlæg af
græsmarksafgrøder i vinterrug som dækafgrøde
kan følgende konkluderes:
1. Græsmarksafgrøder udlagt med vinterrug som

dækafgrøde yder i udlægsåret et betydeligt
større udbytte (rug-genvækst + græsmarksaf-
grøde), når rugen høstes som grønrug i maj i
stedet for som moden afgrøde. Dette gælder
uanset, om udlægget sås om efteråret samtidig
med rugen eller om foråret i overvintret rug.

2. Da grønrugen udgør en betydelig del af det
totale udbytte i udlægsåret, bør den høstes på
et passende tidspunkt med hensyn til udbytte
og kvalitet. Dette tidspunkt indtræder, når
grønrugen indeholder onkring 1 foderenhed
pr. kg organisk stof, dvs. 2-6 døgn inden be-
gyndende skridning, ved tidlig tørke og sen
vækst om foråret dog 5-6 døgn efter begyn-
dende skridning.

3. På dette tidspunkt yder grønrugen op mod
4000 foderenheder pr. ha og indeholder
130-180 g råprotein pr. foderenhed, når den
ved vækstsæsonens begyndelse tilføres
100-140 kg N pr. ha.
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4. Ved udlæg i grønrug klarer westerwoldisk raj-
græs, italiensk rajgræs og almindelig rajgræs
sig betydeligt bedre i udlægsåret end timothe,
hundegræs og kløvergræs.
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