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Vi kan forvente en god græsvækst resten af året, indtil efteråret/vinteren lukker ned for græsvæksten. 

Dette er dog under forudsætning af, at vi ikke løber ind i en ny tørkeperiode. Det gør vi næppe. 

Muligheden for godt med græs resten af året hænger sammen med begrebet kompensatorisk vækst, 

hvor græsset i år spiller noget af det vækstpotentiale på banen, som der var lukket ned for under tørken. 

Græsvæksten i juni, juli og første halvdel af august i år var nærmest på nul. Det lidt af planterne, som 

dyrene ikke havde ædt, havde næsten samme farve som jorden. Alligevel gik de og nippede af det. Dyrene 

overlevede, og det gjorde græsplanterne også. 

Det har været vildt imponerende at se, hvordan en sådan brun, dødbidt mark bare to dage efter en længe 

ventet, solid regnbyge fik et grønligt skær, skød med grønne spirer og hurtigt blev til et grønt tæppe. Der 

gik da heller ikke mange dage, før naboen startede plæneklipperen igen! 

Kompensatorisk vækst 

Når græsset i foråret begynder at gro, har det et vist potentiale for græsproduktion i den kommende 

vækstsæson. I juni, juli noget af august i år har dette potentiale ikke været i spil. Græsvæksten har stort set 

været sat på 0 (nul).  

Men nu, hvor der er kommet vand, og hvor temperaturerne fortsat er rimelige, tager græsset revanche og 

fyrer noget af det vækstpotentiale af, som ellers har ligget i dvale. Nu kompenserer græsset således ved at 

vokse mere, end det ville have gjort, hvis hele sommeren havde været normal med passende nedbør og 

passende græsvækst. Dette kalder vi kompensatorisk vækst. Med kompensatorisk vækst prøver 

græsmarken at indhente noget af det forsømte! 

Helt tilsvarende kan vi hos unge dyr også tale om kompensatorisk vækst. Det er, hvis dyrene i en periode 

ikke har været fodret optimalt og ikke har kunnet demonstreret den tilvækst, de har anlæg for. Men både 

hos græsset og hos dyrene bliver den kompensatoriske vækst aldrig så stor, at den helt udligner perioden 

på nedsat blus! 

 

Så er der bid igen! 
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Udnyt den kompensatoriske vækst 

Marker, der blev gødsket i foråret, har måske (?) stadig en vis mængde ikke-udnyttede næringsstoffer fra 

dengang liggende i jorden. I givet fald vil kvælstoffet kunne stimulere en kompensatorisk vækst.  

Du kan også sikre dig, at der kommer skub i græsvæksten ved at tildele marken kunstgødning; men det er 

ved at være sidste udkald. Det skal være her-og-nu. Tilfør rent N – tal med din planterådgiver om mængden 

– og lad græsset få fred nogle uger. Får du rigeligt med græs, får du måske mulighed for at høste et godt 

slet til wrap senere i efteråret. Mange kan sikkert godt bruge det ekstra foder til vinterperioden. 

Græs, der vokser nu og hen over efteråret, har et højt indhold af protein og et forholdsvis lavt indhold af 

træstof. Sådant græs mangler fysisk struktur (træstof), og dyrene får derfor tynd mave.  

Tilbyd derfor dyrene en balle byghalm, frøgræshalm eller groft wrap. Og husk en mineralblanding med højt 

indhold af magnesium (Mg) for at forebygge græstetani (græsforgiftning). Græstetani kan have dødelig 

udgang. 


