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årene 1955-1969 er det uti Nordland hvor en
tok sikte på å belyse visse spørsmål i forbindelse med valg av grasarter og sorter. E'orsøkene var
lagt ut både i eng og beite.
15 av feltene ble utlagt på Statens
forsøksgard Vågønes og 22 på,forskjellige steder i Nordland fylke.
Materialet er publisert i «Frorskning og Forsøk i Landbruket»
1969. Derfor drøfter en i det følgende bare den praktiske tillempning av resultatene. For lettere å
kunne vurdere sortenes egenskaper
ut fra de krav en stiller i praftsis,
har en satt opp følgende grovt
utforma krav til plantebestanden:
f.ørt 37 forsøk

Stor masseavkastning.
Evne til å omsette store mengder plantenæring.
3. God kvalitet.
4. God smakelighet (aftseptabili1.

,

tet).

tett plantedekke.
10. Evne til å tåIe beiting

Eng-$gi1s-Grasmark

Med utgangspunkt i kravet til beitevekstene kom det tydelig fram i

forsøkene at det tidligere markerte sktl,l,e mell,orn eng- og bedteuekster er i feril, mnd mdste sdn
betgil,ning.

Kravene til engvekstene har fra
først av vært mindre nyansert e,nn
tilfelle var for beitevekstene. For
enga var det særlig spørsrnåJ om
stor avling av god kvalitet i tørket
tilstand, mens kravet til beitet
om gjenvekst, akseptabilitet, positiv reaksjon på hyppige høstinger osv. satte flere og strengere
grenser for en gotl beiteplante.
På denne bakgrunn var det naturlig at timoteien etter hvert ble en
dominerende engplante, fordi den
på en utmerket måte tilfredsstilte
de få hovedkrav som tidligere var
aktuelle.

5. Ticilig utvikling.
6. Rask gjenvekst.

7. Jevn vekst.
8. God overwintringsevne.
9. Evne til å danne et jevnt

utgangspunkt for wrderingen av
det foreliggende forsøksmateriale.

I

fått

løpet av de siste 10 ar har vi

utvikling av høste- og bergi retning av slått
for ensilering, eller til direkte oppf6ring, eventuelt beiting. All slått
foregår på et tidligere utviklingstrinn enn det som var vanlig før.
Når engdriften på dette vis er blitt
forskjøvet mot det en kunne kalle
for en beitesituasjon med. hensyn
til tid og hyp,pighet for høsting, så
er samtidig kravene til engveksen

ingsmetodene

og
og

hyppige høstinger.
Kravene er summariske og griper orrer i hverandre, men inndelingen har likevel dannet, et godt

blitt utvidet slik at de i dag
stort sett er identiske med de krav

tene

enfør stilte til beitevekstene. Dette
har ført til at den inndeling i eng-

vekster og beitevekster som en
nyttet, tidligere, er lite gyldig ut
fra dagens situasjon når vurderingsg:unnlaget som følge av driftsmetodene er blitt analogt for alle
kulturvekster i grasmark.

Ny drift og teknikk
Nye vilkår for plantevekst
De nye driftsrnetodene har ikke
bare, som påvist, skjerpet og ut-

og disse har dessverre alle sine
markante svakheter. De id.eelle
krav må derfor prioriteres sterkere her hvor en har mindre muligheter til å utjevne en sortssvakhet
gjennom innblanding av andre arter eller sorter. Vi får da et aweiingsspørsmårl mellom kravene til
god masseavkastning og gjenvekst
på den ene siden og overvintringsevne på den andre. I praksis er en
seg ikke d.ette forhold bevisst, men

denne problematikken.

handler som o n det var mulig å
få både i po,se og sekk. Derfor
fortoner problemet seg sorn om
arts- og sortsmaterialet er blitt
dårligere og overvintringsforholdene verre, mens det i realiteten er
slik at artene er blitt betydelig
forbedret med timoteisortene Bodin og Engmo, Løk:en engsvingel
og nå sist Holt engrapp. Overvintringsforholdene er stort sett
som før. Det er bare teknikken og
driftsmetodene som har foranclret
seg ut fra et økende behov for
rasjonalisering. Men forandring av
enkelte ledd i en biologisk produksjon vil som oftest virke videre
og til slutt influere på hele produksjonsresultatet. Her virker endringene til å redusere pnoduksjonsvolumet, og det er klart at
virkninga kan bli meget markert
og drastisk når en fra før befinner
seg i nærheten av grenseornrådet
for en lønnsom produksjon. Men
de pifi.ørte skadevirkninger bør
kunne bremses dersom en i forsk-

Få aktuelle grasarter
På grunn øt: kl,tmøtorh,oldene er
utua,l,get øu grøsarter og - sorter d
Noril,l,und, innskrenket til, et fåtal'|,,

ning og praksis kan al<septere
den faktisk foreliggende situasjon og innrette det framtidige
utviklingsarbeide etter dette.

videt kravene

til

våre engvekster,

men d,rdftsmetod,ene kan også' ai,rke

på de grunnkggenil,e prod,uks jons f øktorer.

i, uh,eld,i,g retni,ng

Flere hø§tinger av graset på et

tidlig utviklingstrinn vil i Nordland føre til en dårlig utnytting
av veksttida, so{n fra før er en
minimumsf,aktor. Vitlere medfører
den nye driftsform med flere høstinger store vinterskader og sterk
uttynning av plantehestanden. Resultatene har allerede begynt å
vise seg i praksis. Avlingsreduksjonene vil som oftest bli mest
framtredende i kalde og nedbørrike år som 1967 og 1968. Disse
forhold, som for så vidt gjelder
generelt, vil naturlig nok gi de
mest markerte utslag i NordNorge hvor vekstsesongen er kort

og hvor overvintringsforholdene

alltid er vanske,lige. Dessuten vil
det flate og myrlendte jordsmon
langs kysten virke til å akserrtuere

+
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God overvintring er
avgjørende
P

åt pl,antekultursdd,en udste ilisse

torsølcenn at eunnn tdl ,å, ouerudntre
md, betr'øktes sorl en primær egen'
skøp ueil, ørts- og sortasal,g i Noril-

land. fordi dette kompleks av ulike
egenskaper, som til sammen bygger opp fellesibegrepet overvintringsevne, til sist er avgjørende
både for avlingsstørrelsen, gjen-

vekst, jevn vekst

til

i

løpet av sorn-

å danne et tett og
jevnt plantedekke og for evnen til
meren, errnen

å kunne omsette store megder

plantenæring.

I denne forbindelse ka"n det være
verdt å merke seg at De norske
sorter ap engrryp, engatingel' og
rød,sodngel, g au

større auling, bedre

dnkni,ng og større prosentods innholil, au så,ilile grasørter enn il,e
tilsaa"rend,e il,anskn sortene.

Dette resultatet må sannsynligvis sees sorn en følge av ulik
overvintringsevne.
Forholdet er kjent fra tidligere
forsøk, men hittil har ennå ikke
vå,re frøfirm aer Latt konsekvensen

av dette. Helt fram til 1969 ble det,
tilbudt frøblandinger med dansk
engsvingel og nord-norsk timotei
og andre blandinger med norsk
engsvingel og dansk timotei. Dette
bør rettes på snarest, slik at i hvert

fall de mest utsatte distrikter så
vidt mulig kan få enhetlige blandinger av de beste arter og sorter
som kan skaffes.

Liten forskjell i avling
mellom arter og frøblandinger
Videre var det en klar generell
tendens i hele forsøksrnaterialet,
Lil at ul,i,læ a,rter og frøbl,anil,inger
ikke lørte til suært store forslciel,ler i, atiling ilersom prosentandelen
øu sådde grøs holdt seg i bestanilen
på, et ti,l,nærmet l,ikt nipå,.

Konsekvensen av dette forhold
må bli et skjerpet krav til overvintringsevne og varighet hos arter og sorter, samtidig som betydningen av den spesifike avlingsevne hos arter og sorter kan komme mer i bakgrunnen. Uten at forsøkene har vært direkte rettet mot
disse spørsrnåJ, kan en, ut fra de
store avlingsvariasjoner for år og
felt og de små differenser me'Ilom
forsøkslecld, slutte at den spesifike
avlingsevne hos artene bør tillegges mindre vekt enn primære faktorer som næringstilgang, dreneringsforhold og spesielle jord- og
klimaforhoLd.
Dette ute,lukker ikke at art- sortog frøblandingsspørsrnå,J fortsatt
kan være av betydning fordi det
på flere andre ornråder, enn det

rent

avlingsrnessige, foreligger
visse forskjeller mellom arter og
sorter som en med fordel kan utnytte. En kan i denne forbindelse
peke på overvintringsevne, kvalitet, vekstrytme, smakelighet
osv.

Frøblandinger bedre enn
artene enkeltvise
Ellers var det tydelig at samrnevæatte frøbl,ønd,i,nger lå, på, et
høgere auli,ngsniaå, enn lLDa ørtene enkeltois gjord,e.

Særlig va,p d.enne forskje,llen
markert i 1. høsteår. Resultatene
fra den botaniske analysen kunne
tyde på at visse arter i blanding
kan utfylle hverandre og gi grunnlag for en bedre etablering som
også i seiner.e høsteår kan være
av betydning for et godt resultat.
f samtlige forsøksserier var det
et alminnelig trekk at de fleste
grasarter i blanding innstilte seg
på et visst nivå i forhold til timotei som hovedkomponent. Det så
videre ut til at denne avbalanseringen av bestanden i konkurransen
om vokseplassen foregikk svært
titilig i plantenes utvikling, og at
den andel i bestanden som den
enkelte art fra først av oppnådde,
kunne holde seg uten større forandringer ut gjennom høsteå,rene
når en kunne unngå store vinterskader.

har darlig overvintringsevne. Med
det sortsmateriale som foreligger
hittil, har artene liten ahtualitet

i

Nordland.

Rød,sudngel, har gitt størst avling
på beite og minst avling i eng.
Den danner et tett og jevnt plantedekle, og den tåler beiting godt.
Ove,rvintringseynen er meget god

men kvaliteten av graset og aksep-

tabiliteten er heller dårlig. Dette
siste

vil

sannsynligvis

bli

avgjør-

ende for vurderingen av rØdsvingel

som kulturgras

i

jordbruket.

har i blanding med
timotei gitt gode avlinger uten
hensyn til bruken av grasrnarka.
Engsvingel går godt sammen med
timotei når de blir sådd i blanding,
Engwr,ngel,

og en har ikke merliet, noen skade-

virkning av konkurranseforholdet

mellom timotei og engsvingel. Eng-

svingel yokser raskere etter sIått

gir en relativt
større del av avlinga i 2. og 3.

enn timotei, og den

Artenes bruksegenskaper
Når det gjelder de enkeLte arter
og sorter som har vært med i forsøkene kan det være verd.t å nevne
følgende resultater:

Koi,tkl,øuer og Alsikekl,øtser har
ikke greidd overvintringa tilfredsstillende, og artene bør derfor inntil videre betraJ<,tes som uaktuelle
under våre forhold.
Rød,kløtser

har i de fleste til-

felle holdt seg i bestanden i 2 år.
I blandinger med timotei har rødkløver førttil stØr:re avlinger i engperioden, og det kunne ikke påvises
at rødkløver i blandinga hddde
virket skadelig på bestanden av
andre gras.
Fleråri,g rødgrøs og hund,egrøs
6

høsting. Overwintringa er noe sva-

kere enn for timotei, men kvaliteten er gocl.
Tirnotei, av nord-norsk opphav
har i forsøkene gitt jevne og gode
avlinger. Den overvintrer godt, og
med hensyn til kvalitet og akseptabilitet er det wært lite å utsette
på timotei. Men ved beiting og ved

flere høstinger i vekstsesong:en,
vil timoteiens ugunstige vekstrytme føre til at en større del av
avlinga faller i 1. slått sarnmenlignet med de andre grasartene. På

grunn av den tuedannende vekstmåten og suksessiv uttynning har
ikke timotei evne til å danne et
særlig jevnt og tett grasdekke.
Evnen til å tåIe direkte beiting
er heller ikke god.

Timoteien vil sørge for en rask
etablering og gode avlinger av god
kvalitet de første årene etter gjen-

Aktuell frøblanding
f,'røblandinga til grasmark I
Nor.dland bør for framtida kom_
poneres ut fra produksjonsrnulighetene i distriktet og ut fra
brukerens særskilte driftsopplegg og krav til plantebestand.
Av de omtalte resultater fra
eng og beitefonsøk framfor det
at en kombinert frøbl,anili,ng ti,l
all grasmark kan nyttes med

1e88.

Videre kan engsvingel utgjøre
ca. 1/3 av frøblandinga. Engsving-

elen fremmer gjenveksten og virker ikke i negativ retning på avling og kvalitet. Av hensyn til
beite kan en ta med noe engrapp
i frøblandinga. Mengden bør rette
seg etter hvor stor vekt en legger
på beitet. Mengden arr engrapp
og engsvingel kan til sammen utgjøre 40
50 prosent. Der jord
og klimaforhold
titlater det, bør
en ta med ca. 10 pst. rødkløver
i blandinga for derved søke å
heve både kvalitet og avlingsnivå
i 1. og 2. høsteilr.
I visse distrikter kan det være
aktuelt å bygge opp en frøiblanding med sikte på å skaffe et ved-

forilel.

Dette sett på bakgrunn av artsrelativt srnå avlingsutslag. I tillegg viser det seg at
de arter og sorter so n e.n også i
framtiden må satse på, stort sett
er de samme som en tidligere har
nyttet både i eng og beite. Den
eneste påtakelige forskjell fra tidligere praksis vil være at det ikke
bland.ingens

lenger er så formåIstjenlig å så
en enkelt art i reinbestand, slik
en før gjorde med timotei til eng.
Ettersom kravene nå har auka i
antall, er det naturlig at en enkelt
art ikke lenger har muligheter til
å oppfylle disse helt ut. Frøblandingene må komponeres av flere
arter, men det synes videre kTart
at det vil være lite å vinne på
blandinger sammensatt av mange
ulike arter når det gjelder arter
som ikke har muligheter til å hevde seg i blandinga på grunn av
darlig overwintringsevne. En bør
ilærtor søtse på rel,ati,ut enkle frøblanilinger huor en i størst mul,ig
utstrekni,ng ngtter norsls frø.
Ut fra de framlagte resultater
synes det klart at en frøblanding
tiL grasmark i Nordland bør bygge
på timotei som hovedkomponent.

Særtrykk au

varende grasdekke sorn det er mulig å høste maskinelt uten at dette

fører

til

i
i nordre

totalskade. På myrjord

nedbørsrike kystdistrikter

Nordland hvor dette er et vesentlig problem, bør frøblandinga komponeres av sortene timotei, engkvein, engrapp og eventuelt rød,svinge,l.

I

forbindelse med anlegg og

drift av grasmark er det av stor
betydning at en ikke utsetter bestanden for krevende høstemetoder og hard beiting i gjenleggsåret
og på ung eng. Dette kan medføre

at en ikke får utnyttet de ytedyktige artenes produksjonsevne
fullt ut de første årene etter gjenaoo
^v65.
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