
14. Meddelelse fra Statens Planteavlsudvalg 
t il Vejledning for Landbrugere. 

Il ch f' lI clt tl PII 24 . A lI g ll ~1. 1904. 

Om Eftersaaning af Ud lægsmarker 
Jl:l:t Grullolng af Forsog al' Stat.skollsulen t 1'. Nielsen. 

I~ft.or en langvar ig i:)ommCI'!;(lJ'ke Ol' HC.~ta!ldl)lI af 1\10\'('.1'- og Græsplanl,el' paa dt' 1l~'C U(\lfI'lg~ m nrktlr 

i l!.t<gJIH\ IlH'l'l' elhw minrln' ~\'m kket og olle san ,qj,ærkt IIdt'~' Il(\rj, al (m t,ilrrt1d~ l' tillen de Argrode jkke kan \'Olll,p.s. 

l ~nfulanne Tilfælde I. ilr:ln(\ede SL'llskonsulenl l' . Nielsen Ef1.erSnftllillg, hvis ~1 arkeJl ikke val' san stærkt medtage!., 

al (len hurde omplojes. P. Nielsens Rand i denne Henseende var hygget pan en længere Aamekkes f'OfSOg m(>t[ 

Efjersnan jn~ og gaar j Ho\'edsagen ud pan følgende: 
Eft,ersaaning kan finde Sted snave] i Eftersommeren som i Foraaret. For at Rft,ersaaning af Bæl:z

planterne (Klover, Rnegleuælg 0.1.) skal have Udsigt. til at lykkes om En,ersommeren, maa den foreL'Ige>: inden 

J\\lglIsl Ma:med !l {lrlgang. I\an nøtl.e ikke ske, enten fordi J)rek:;l.ædøn ikke er ho!\tet. til denne Tid, eller frmti 

.101'(]clI er for t.o r, vil dol være al. foretrække at vente dermorl til det t. illlige ForiHl.t· (sidRt.e Halvrlel ar Mart.s 

di er fnr~1.e Halvdel af April, menens Jorden er passende rugtig). Græsfroet. kan med godt. Resultat san..'" indtil 

midt. i Selltemuer, men bAT dog saas snarest muligt eft.er Hest. Dog lykkes HundegræR ug 'l'imot.he uedRt. ved 
at snas om Foraaret sammen med Klo,'erfreet. 

Eftersaaning om Eftersommeren "il iovrigt som oftest. hindres eHer vnnskeliggnrcs af rlen Anritag, a.1 
rn:m paa rienne 'fid af Aaret sjældenl lun Adgang til en tilfrfldsstillende I~·rnfors.,' n i llg, med minrlrl'l man hnr 

kr,hl san rig: el i~ en Forsyning i Foraaret, at man har holdt lIogot. tilbage. 
Pan et.anrige M arker giver Foraarseft,ersaaning ~ældent et tilrrNls~ti11ellde nc~nltaL "El' Plnn!.f'

I":st.allllcn pa:l disse for tynd, og Eftersa.an ing ikke kan ske j August., gør man bedst i nI. omploje Mat·k l)1I f1g: 

),(l~na d('n med en anden Afgrøde. 

Ven I~ftersannin,l! anvendes i Hovedsagen den samme FrebJanding som ved Udlægsmarkens almindoli.!!/' 

Hesaanin,!:!:. Da net f:om oftest fort.rinsris er Kløveren, der er ganet bort, IHlT der f:aas forholdsvis ri~el i gt, h('raf. 

S:crlig- *'gner sig dertil Tidlig Røclkltwer, Snegleuælg. HUll cluælg, Italiensk og Almimlelig H~'1jgræs. Dra]lhal'rc. 
Agerhf'jre, Hund egræs og Timothe, afpasset. eft.er Jordens Beskafl'enhed og Udlægets Varighed. Udsædsmængdrm 
mll.pr !l.ig efter den t.ilstedevoorende Planteuestand og bør i Reglen være fra 12 til 20 Pd. Ilr. Td. Land. 

Hesultatel vil for en stor Del være afhængigt af Jordens Fugtighedsgrad og Behandl ing. Det. vil i 
H':gIPII ikke Cnre til !logel, at, eft.ersaa om Eftersommeren, for Jorden er godt. opblødt. Umiddelbnrt for Snaning/m 

g-i"ei' .lorllen et eller, om fornodent, Io Træk med Oll spidsta ndel. Harve, og Froet dæk kes ved et TræK, hVM
cn,l~r M;\rk t'lI ringtromles. Naar Harven gaar jævnt og ikke for hurtigt, vil de I,ilstecle\'ærencle Planter ikl\f' 

lidi' \·; .... ~ellUigt (len'ed : og nnder alle Omstændigheder er det nødvendigt., at del eftersaaecle l<'rfl faar et. godt Lp.jl'. 

Urlfotlig Beretni ng om P. Nielsens Forsøg findes i Tidsskrift for Lancløkonomi 1884, Side 25~-278, 
hf! l'g,'skrift frU Landmænd 1 8~!) li , Side m, og lSg3, Side 508. 

~ærmel'e Oplysninger for særlige 1'ilfæhle fa:ls for Jyllands Vedkommende ved skriftlig Henvendelstl 
lil L" 'J"a\.s~ onslllel\l; Fr. H/llIsen, Askor pr. Vejen, eller Forsogsllest.yrer A. J. II InIselI , V. Hassing, og fo r .øllrl\c~ 
V~dk(llllrll o l\d e til St.atskOIt~nlellt. K. Hansen, LYlIghy, oller ForsogslJestyrer N. I). Nielsell , Tystotle pr. Skelskor . 

. .- ...... - ---------.,. 


