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I.

BRUK AV ENGBELGVEKSTER

I

NORGE

Tabell 1 viser at vi for tiden bruker meget tite belgvekster ieng.
Men det har ikke alltid vært slik. lsin tid spilte bruk av betgvekster en
sentral rolle for utviklingen av moderne engbruk og skiftebruk.

Dyrking av rødkløver ble sannsynligvis introdusert her ilandet på 1700tallet. Ut giennom 1800-tallet auka interessen for skiftebruk og dyrking av
eng irner rnoderne forstand. Da var det stort sett tirnotei og rødktøver en
brukte igjenleggene. Rodkløver spilte da, ien tid med bare adgang til
husdyrgjødsel, en vesentlig rolle for nitrogenforsyning i enga. Dessuten
var den av stor betydning sorn forgrøde for åkervekster, og en kan regne
med at rødkløver rnå ha bidratt mye til hevingen av avlingsnivået i denne
perioden.

tsiste halvdel av

var bruk av rødl(lover kjent og praktisert på
veldrevne bruk over hele landet, nord til Salten. Ut gjennom første halvdel av 1900-tallet ble det arbeidd målbevisst for å innarbeide driftssystener mecl skiftebruk og moderne engdyrking på stadig flere bruk.
1800-taltet

Etter hvert som clenne driftsform ble mer alminnelig, auka behovet'r'«;r frø
av lokalt tilpasset materiale.'Dette forte til utvikling av err lol<al frøavl av
rodkløver som på 1930-40-tatlet var av betydelig størrelse. Denne frøavl
var i vesentlig grad basert på sjøldyrking og sjølforsyning av lokale
gårdsstanirner, og hosteteknikken tillot frøclyrking av røclkløver nord til
Helgeland.

I tillegg ble det drevet ordinær stamsæclavl og statskontrollert frøavl på de
beste lokalsortene rlvlolstadr og rTotenr allerede f ra starten i 1909. 'Totenl
gikk ut av stamsædavlen i1947, nienrMolstad'er med ennå. I korte perioder er det drevet starnsædavl av kvitktøver og luserrre.
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Tabell 1. (etter Lier, Wexelsen og Statens planteavlsråd) viser frøproduksjon, import og ornsetning av rød- og alsikekløver igiennomsnitt pr. år i
visse perioder fra 1922:
Tabell l.
Arlig gjennornsnitt for avl, import og ornsetning av rød- og alsikekløver

Kldver i
prosent
Import

Omsetning

Totalom-

av forbruket

Periode

Egen

t922-25

436

58

494

L796

2'7,5

1930-39

72'?

26

753

2466

30r5

L945-49

510

186

696

2720

25.6

1955-59

L57

158

315

2068

L5 12

1980-84

97

111

35A2

4rO

setning
av engfrØ

avl

*) Kvitkløver er n:edregnet

*)

*\
144'

her

til slutten av 1960-årene utgjorde alsikekløver ca. 114 av de irnporterte frøniengder. Dette relativt store forbruk av alsikekløver skyldtes
neppe et direkte ønske fra bøndene. Arsaken var snarere den at det i
Fram

perioder var bedre irnportrnuligheter for frø av atsikekløver enn av rødkløver.
Tabellen viser ellers et aukende forbruk av kløver iårene før 2. verdenskrig. En stadig større del av dette forbruket ble dekket ved egen produksJon.

Etter krigen ble utviklinga endret vesentlig. Fra perioden 1930-1939 til
perioden 1980-1984 er det årtige forbruk av kløver redusert fra 753 tonn
til 144 tonn. Egen avl av kløver er redusert fra 727 lil nærrnere 100 tonn,
og kløverens andel av det totale forbruk av engfrø fra 30,5 I til ca. 4 E i
sarnrne tidsrom.
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Etter oppgaver fra Statens planteavlsråd viser en i tabell 2 tall for omsetning, import og egen avl av engbelgvekster ide siste ni år:
Tabell 2. Ornsetning, import og egen avl av engbelgvekster 1977-t985
Ar

Ionn
Omsatt

Alsikekl6ver

Rødkløver

Egen Norske Import Omsatt Egen fmavl sorter
avl port

Kvit-

klciver Luserne

Onrsatt

frA_

avlet i

utlandet

L977
9 ,L
85 r 8
!g7g
28,8 1610 lO7,g
L979 26,0 76,2
1980 62,0
87.,5
1981 16,1 9,0 74,O
Lg82 t37 ,O 9,0 77 ,O
1983 L42,O 42,O 61,9
1984 73,O 2L,O 43,L
1985 25rO 2!,5

,3 O,7 23 ,7 t5 ,7
LO5r2 1,0 gr5 L4,3
107,9 1,9 9 ,3 L2.8
L16,4 1,0 1O,O 15,9
L24,O 0,1 11,0 B,O
11 5,5
5,0 2 ,O 9,8
123,3 6,0 2,5 8,1
131,3 7,O 1,O 7,6
LL2,O 2,O _L,2 t,r,
105

15,9
2Or3
t6,6
15,0
15,0
10,5
tt,7
12,8
L7,5

0,3
1r3

1,0
0,8
1,0
,0
L,4
1

2,4
2,1

lgjennonisnitt for S-årsperioden 1980 - 1984 ble det nnsatt folgende rnengder engbelgvekster i tonn:

Rødkløver 122
Alsikekløver l0
Kvitklover 15
Luserne

l

1

For kvitklover og luserne ir,porteres all såvare, rnens en vesentlig del av
behovet for rødkløver og alsikekløver dekkes ved norsk produksjon.
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I perioden 1955-65 lå nriddelproduksjonen av rødkløverfrø her i landet på
2 ,7 tonn pr. år og i perioden 1965-75 på 15 ,6 tonn. Arsproduksjonen
varierte fra 0-24 tonn, avhengig av overvintring og høstingsvilkår. Fra
det isan:band med en opptrapping av norsk engfrøavl lagt ut
større arealer av rødkløver, og det koni mer effcktive stØtteordninger for
frøavlen. Dette har i gode år sorn i 1980, -82 og -83 gitt store avlinger av
norskprodusert frø, og det har fort til en rredgang av in:porten de seinere
1978-79 ble

år.

t 198l var

høstevilkårene svært dårlige, og store kløverarealer ble ikke

høstet.

i frøavlen av rødkløver de siste 30 år viser at rned dagens
teknikk ligger selv de beste frøavlsd!strikter her i landet, i et klimatisk
grenseon',råde. Derfor må en også i framtida regtle rned betydelige avlingsVariasjonen

variasjoner, og en betydelig supplerende iniport.
Rødkløver brukes ifrøblandinger til eng soni høstes til surf6r eller høy i
Sør-Norge. Den er n:est brukt iØstlandets grovf6ronrråder og i Trøndelag,
noe n,indre langs kysten av Sør- og Vestlandet.

Av alsikekløver har en ticlligere in:portert det n:este av frøforbruket, n:en i
forbindelse n:ed godkjenning av den norske sortenrAlpo'er det siden 1982
konrnlet igang en norsk frøavl soni nærnler seg behovsdekking. Alsikekløver brukes vesentlig iengfrøblandinger på Østlandet. Forbruket har
sunket betydelig de siste åra.

Kvitkløver brukes en del ibeitefrøblandinger, og ide seinere år særlig i
grasblandinger for landskapspleie i forbindelse med vei- og vannkraftutbygging. Forbruket har gått en del tilbake.
Det foregår en del prøvedyrking av luserne, og omfartget av dyrkinga har
auka litt ide siste åra. I tillegg er det onisatt'10 tonn vikke årlig. Vikken
brukes til grønngjødsling og i grønf6rblandinger, og kan neppe karakteriseres soni engbelgvekst.

Det er også ntye son: tyder på at vi utnytter de beskiedne mengdene av
engbelgvekster lite rasjonelt. I lang tid har en operert rned froblandinger
son: bare inneholdt ca. 5I kløver. Dette gir en meget tynn kløverbestand,
når eng blir gjødslet med nitrogen son: til ren graseng. En slik bruksniåte
legger ikke opp til å utnytte kløverens nitrogenproduserende evne, og
san:tidig fører den til en rask utgang,av kløveren. Fra 1986 ble kløverandelen i niange frøblandinger auka til 10 og 15 prosent.

i forbruket av klover etter krigen er ikke tilrådd elter støttet
fra faglig hold. Kløverdyrking er således ett av f lere områder innafor
Nedgangen

jord- og plantekulturen der faglig tilråcling ikke har spilt noen rolle for
utviklinga i praksis. De fleste kjenner kløverens verdifulle egenskaper og
er prinsipielt for bruk av kløver, rlen stadig færre dyrker den, eller
utnytter den riktig.

Det kan være flere gr:unner til necJgang ikloverdyrkinga. Klover blir
f .eks. lett skadet av sykdon:nrer og skadedyr. Derfor går den fortere ut
enn gras, og ciette kan gi betydelig avlirrgsvariasion. Det pekes også på at
kløver er n,indre egnet til høyproduksjon og låvetorking enn gras. fulen det
nieste av enga ensileres n:ed rr,aursyre, og da burde kotrserverirrgsproblen:et ikke spille noen særlig rolle. Av andrc forhold son'kern ha vært redvirkende til neclgang i kløverarrdelen, er seinere høstirrg av dekkveksten,
og høstsåing av eng i visse områder. Begge rJisse forhold skaper problen:er
for et godt tilslag av kløver i gjenlegget. Det san:n:e gjelder sprøytirrg av
gienlegga nrot ugras. Dette skader ofte kløveren n.er enn grasartene.

Ellers er utvilson:t overgang til sktrrtresking og utviklingen av han<Jelsgjødselforbruket de hovedfaktorer som har betyd«J n'est for tilbakegangen i
kloverdyrkinga.

I og rned at skurtreskeren ble en nødvendig forutsetnirrg for frøavl, ble
grensene for dyrking av kløverfrø flyttet fra Helgeland til de sørlige
on:råcler ved Oslofjorclen. Dette innebar at nesten alI frøavl på de ganile
gårdsstarnniene stanset, og frøkvantun.et, falt fra ca. 720 (i 1930-1939) til
un«ler 20 tonn pr. år i 1960 og 70- åra. Til dekking av frøbehovet n:åtte
en in:portere nler alsikekløver og rødkløver n,ed dårligere klinlatilpassing
enn det lokale stanrn:ematerialet son: tidligere var i bruk. Kløveren gikk
derfor fort ut, særlig i de n:er utsatte grovfOron:råder.

Cod tilgang på rimelig handelsgjødsel parallelt n:ed bruk av dårlig tilpasset
såvare av kløver, førte til at en ipraksis så bort fra kløveren og gjødsla
all eng soni til gras. Dette sikra brukbar fdrkvalitet, et stabilt avlingsnivå, og innebar også en driftsnressig forenkling. Utviklinga videre etter
dette n:ønster satte ktøverdyrkinga i et staclig nrer ugunstig lys. Bruk av

store nitrogenn:engder ifullgjøclsel førte til raskere forsuring av iorda.
Dette ble i grovfOron:rådene ikke utlignet ved sterkere kalking. Minkende
pH, forsun:ping av jorda son: følge av pakking, og tetting av porene ved
store nrengder husdyrgjøclsel gav vekstvilkår son, ikke passet for kløver.
Dette siste er en utvikling sonr verken ut fra faglige eller økonon,iske
herrsyn kan forsvares på lang sikt. Mye tyder på at vi i overskuelig
fren:ticl atter karr bli nødt til å stille visse n:inimumskrav til iorda son:
voksen,ecliun: for kulturplanter. En on;vurclering av driftsformene i grovf6rdyrkinga kan også ble nødvendig. Dersoni dette skier, n"å en regne n:ed at
niulighetene og interessen for å «lyrke belgvekster vil auke.

på handelsgjødsel de seinere år har gjort spørsn:ålet on:
belgvekster n'er al<tuelt. Aukende miljøskader sonr følge av for sterk
gjøclsling kan på sikt biclra til en on:vurdering av belgvekstenes betydning
son. ledd i drifta.
Prisoppgangen

,

II.

LUSERNE (MEDICACO SATIVA)

Luserne kan ha et n:eget dypt rotsysten' (4-5 n:), og følgelig er den tørkesterk. Den forlanger kalkrik, VåFII', og dyp jord og trives dårlig på tett og
sur jord der grunnvatnet står høgt.

i disse krav er det rin'elig at lusernen tidligere har hatt en
viss dyrkingstradisjon i silurstrøkene rundt Oslofjorden, Ringerike, Hadeland og i områdene rundt ttiljøsa. Dyrking av luserne har aldri hatt noe
on:fang av betydning , og fra 1950 og f ram til slutten av 1970-åra er det
ikke sådd luserne i Norge. Ut gjennom 1980-åra er det brukt ca. 1 tonn
lusernefrø pF. år her i landet. Hovedårsakene til at lusernedyrkinga på
det nærn',este har opphørt, er sannsynligvis god tilgang på relativt billig

Med bakgrunn

nitrogengjødsel og ugunstigere vekstvilkår gjennon: tiltakende jordpakking
og tetting. Omlegging fra skiftebruk n:ed husdyrhold til ensidig korndyrking ide tradisjonelle luserneonlrådene, og intensivert høsting og høstbeiting har vært medvirkencJe årsaker.

En tilsvarende utvikling har funnet sted i de andre nordiske land, nlen
dyrkinga av luserne er likevel holdt noe bedre ved like i Dann:ark og
Skåne enn hva tilfelle er hos oss. Der er det også på tale å auke on',fanget
av lusernedyrkinga på grunn av stigencle priser på nitrogen og auka
niljøbevisthet.

Norsk erfarirrg med lusernedyrking

Etter 1 950 har en resultater f ra 7 dyrkirrgsforsok i fjellbygdene ( Solberg
1956), 40 forsøk fra Østlandet og Trøndelag (Skaare og Johar-rsen 1963) og
36 forsøk fra Ostlandet (Vestad 1972).
lusernedyrkingson:rådene er luserne prøvd i blarrding n:ecl
ulike grasarter, n:ed og uten kløver. De tresidige frøblandinger n'ecl luserne, rødkløver og en grasart gav størst avling intiddel for 3 engår.

I de tradisjonelle

Der tin:otei representerte grasarten, var n,eravlinga for den tresidige
frøblandinga fra 7 til 20 prosent større enn for frøblandinga n:ed rødklover
og tin:otei, uten luserne. lde tresicliEe frøblandinger ble det sådd 0,5 kg
rødkløverfrø pr. daa. Rødkløveren i disse blandinger gav størst avlingsutslag i1. engår. lseinere engår gav tosiclige blandinger n:ed luserne og en
grasart n:inst like store avlinger sorr: de tresi<Jige. En regner derfor n:ed
at for store sån:engder av rødkløver i tresiclige blandinger kan virke
uheldig på en god etablering av luserne, og at sånrengden av rødklover i
slike blandinger helst bør ligge på 0,2-0,3 kg.

Av grasartene var tin:otei den n'est verdifulle islike blandinger, særlig i
de n:er nedbørrike on:råder ved Oslofjorden. I de ncle tørrere Mjøsbygdene
gav bladfaks best resultat. Men stort sett var både tin:otei, bladfaks og
engsvingel godt brukbare i slike blanclinger. Hundegras egnet seg niindre
bra på grunn av aggressiv vel(st og usikker overvintring. I en del av
clisse forsøkene var nitrogengjødslinga svak på enkelte ledd (0, 20,40 kg
kalksalpeter i henholdsvis 1., 2. og 3. engår). I gjennon:srritt for alle
felter
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gjødsla ledd over 1000 kg høy pr. dekar ved to
høstinger, og lusernebestanden holdt seg n:eget godt oppe. lnnholdet av
belgvekster var. her betydelig større enn for blandinga n:ed rødkløver og
tin,otei . Og når lusernebestanden var tilfredsstillende r §f åv lusernen en
avlingsøkning son: tilsvarte virkningen av 60 kg kalksalpeter eller 8,3 kg
N pr. dekar.

ialle år gav disse svakt

var n:eget varig på de fleste feltene. Etter hvert sor,
enga vart eldre, auka overlegerrheten for frøblanclinger n:ed luserne.
Kalking i gjenleggsåret gav til dels betydelige avlingsutslag når pH var
lågere enn 6,0. Dette var tilfelle både for frøblandinger n:ed og uten
Lusernebestanden

luserne.

De få kjeniske analyser som er gjort, viser en klar auke av protein-,
aske- og kalsiun'innholdet iavlinga fra lusernerik eng. Kvaliteten er sterkt
avhengig av utviklirrgstrinnet.
Ved forsøk på Løken vokste lusernen bedre og var vesentlig n:er varig enn
rødkløver ved en hosting i vekstsesongen. På sterkt basisk jord i Skjåk
kon derin,ot både luserne og rødkløver bort etter 2-3 år. På Loken virket
to lrøstinger pr. år n:er hen:n'ende på varigheten av luserne enn ilåglandet. Nitrogenvirknirrgen for luserne ble her regnet likeverdig n:ed 6,9 kg
N, og rødkløver ned 3,8 kg N pr. dekar.

lett jorcl n:ed høg pH i Nordland, viste at overvintringsevnen til sorten rCrin:' var for dårlig til at den kunne være aktuell
for dyrking der (Valberg 1972).
Forsøk n:ed luserne på

En har alltid vært avhengig av utenlandske sorter. Den karradiske sorten
rCrin:r av tysk opprinnelse var lenge hovedsort etter at' den gjorde det bra
isortsprøvinga (Johansen og Vestad 1960). Siden 1978 er luserne tatt n:ed
i verdiprøvirrga på Østlandet. Undersøkelsene er ennå ikke avsluttet, n:en
cle svenske sortene rSverrer , rVertusr , rLesinar og den kanadiske rPeacer
ser det ut til å gjøre det best. Alle disse sortene er tatt inn på den norske
sortslisten.
Av vekstbetingelser krever luserne godt drenert og godt gjennon:trengelig
nærings- og kalkrik ford med godt luftskifte. Det dype rotsystenret giør
arten tørkesterk, jordforbedrerrde og av stor verdi son'forgr6de og skiftevekst.
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Artens iord- og klinatilpassing gjør den følgelig særskilt aktuell for dyrk-

ing i Østlandson:rådet.
Luserne er svak for skygge ,på sn,åplantestadiet.' Dette gjør arten ømfintlig
for froclig dekkvekst igjenlegg. Gjenleggene skal ikke gjødsles n:ed nitrogfn, nien i steclet podes n:ed nitrogensan:lende bakterler.

Arten er n:eget øn:fintlig for feil høstetid, og de siste års intensiverte
høsting gjør det nødvendig å finne'fran: til et'hdstesysten son: arten kan
tåle.,l følge dansk erfaring (Grønbæk 1986) n:å beiting og høsting i septen:ber unngås, og lusernen n:å helst nå fran: til begynnende blon:string
n:inst en gang for året.
Vinteren etter gjenlegget er luserne ofte svært utsatt for angrep av Typhula-arter, og dette kan være av stor betydning for å få til en vellykl<et
etablerihg av luserne (Arsvoll 1987). I seinere engår vil Typhula- artene
neppe giøre noen varig skade på luserne.

en idriften tar hensyn til clisse begrensninger, kan luserne gi et
høgt avlingsutbytte av god kva'litet gjennom n:inst 2-3 bruksår, ved gurrstige jord- og klin:aforhold og uten eller n'ed svak nitrogengiødslinE.
Derson:

Lusernen kan angripes av biotyper og'raser av kløverråtesopp, n'en ar'rgrepene er sjelden eller aldri av skadelig onfang, sannsynligvis på grunn
av artens spredningsmåte. Den angripes ikke av kløverens stengelnen:atode. Lusernedyrking kan derfor være særlig aktuell i on:råder cier disse
organisn.er skaper problen:er for kløverdyrking.

12

!II.

ALSIKEKLøVER (TRIFOLIUM HYBRIDUM)

er opprinnelig ikke vittvoksende iNorge, rren den finnes
forvillet utenfor dyrka n:ark. Alsikekløver i kultur stan:n:er egentlig fra
Alsike sokn utenfor, Uppsala i Sverige.
Alsikektøver

Alsikekløver likner rødkløver, rr,en rota er grunnere og stengelen grannere
enn hos denne. Bladene er glatte og n:angler den kvite fl€kken son' forekon:n:er hos rød- og kvitkløver. Blon:stene .er lysere og .stilket, ikke sittende son: hos rødkløver.. Modnipga av froet kan være noe ujevn, og arten
har: der.for. lettere for å så seg sjøl enn roclkløver.
Alsikekløver er regnet for å trives bedre enn rødkløver på sur og noe
rålendt jord. Den har tidligere vært brukt en del til frøblandinger sar.r'ien
n,ed rødkløver på jord inoe tvilson, kulturtilstand. Da den lokale trødyrking av rødkløver opphorte son: følge av overgang til skurtresker i begynnelsen av 1950-årene, ble det son: følge av niangel på klin,atilpasset frø av
rødklover, in:portert store n:engder trø av alsikekløver. En tid var årsforbr:uket av alsikefrø . oppe i ca. 100 "'tonn. lVexelsen (1954) undersokte
varighet og avlirlgsevne i det n'ater:ialet sorn da ble brukt på Østlartdet,
Sør-Vestlandet pg i Trøndelag. San:menlignet n:ed lMolsta<Jt rødkløver viste
alt n:ateriale av alsikekløver klart svakere vinterherdighet og lågere aviingsnivå. Norsk og svensk alsiken:ateriale var likevel betydelig bedre enn
karradisk

Også undersokelser av Buch l-lansen ( 1961 ) på Sør-Vestlandet viste at
alsike var underlegen san:nrenliknet, n:ed rødkløver.

En serie på 66 forsøk n:ed alsikekløver ved 6 forskingsstasjoner iSørNorge viste at de nye tetraploide sortene hadde betydelig større dyrkingsverdi enn de diploide (Vestad 1973). Dette kan henge san'men n:ed storre
f rostresistens hos tetraploidene, sonr påvist av Sjøseth ( 1963 ) i f ryseforsøk.

Den norske sorten tAlpo' ga større avlinger enn andre alsikesorter og lå
nært opp til 'Molstadr rødkløver i dyrkingsverdi. I on:råder n:ed sterke
angrep av rødkløverens stengelnenlatode var de tetraploide alsikesortene
overlegne.
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Andersen (1973) og Valberg (1972) viste at alsikekløver hadde for dårlig
overvintringsevne i Nord-Norge til at dyrking kunne anbefales der.
For tiden stårrAlporog den svenske tetraploide sortenrTetraroppført i
den norske sortslisten. Arsforbruket av alsikefrø har ide seinere år ligget
under 10 tonn.

IV. KVITKLøVER

(TRIFOLII.JM REPEl.IS)

Kvitkløver forekon:n:er viltvoksende over hele landet. Den brer seg vegetativt ved at de krypende overjordiske stenglene slår rot, og danner nye
planter etter hvert som den opprinnelige hovedrota dør ut. Blad og blon:sterhoder sitter på lange opprette stilker. Det er flere forn',er av kvitkløver

tilpasset ulike klin:avilkår, og nordlige, vinterlrerdige typer er
sn'åvokste og gir liten avling.

g

jerne

Vokse- og spredningsmåten til kvitkløver tilsier at den passer best for
beiting. Ellingbø (1926) hevdet at kvitkløver n:åtte betraktes son' en n:eget
verdifull kon:ponent i frøblandinger til beite. LJt f ra situasjonen da, n'ed
lite nitrogengjøclsel til eng og beite var dette sikkert driftsn:essig viktig.
Det årlige froforbruk ut gjennon:1930-årene lå opp in:ot 50 tonn.
Ellingbøs konklusjon er egentlig ikke blitt notsagt seinere, nen bruken av
handelsg jødsel auka etter hvert. Også jordbunnsforholdene ble antakelig
dårligere, og dern:ed avtok kvitkløverens konkurranseevne i forhold til
gras. Det ble ikke utviklet stedeget sortsnateriale ikvitkløver, og praktiske problen,er iforbindelse med sprøyting av gienlegg bidro til å gjøre
kvitkløveren n:indre aktuell. Lein (1960) og Valberg (1969) viste at kvitkløveren under n:er n.oderne driftsvilkår og vekstbetingelser gjorde svært
lite av seg og var lite konkurransedyktig iforhold til grasartene. futen
kvaliteten hos kvitkløver var i særklasse. Ca-innholdet i tørrstoffet var
nesten 3 ganger høgere enn hos grasartene. Proteininnholdet var betydelig
høgere og trevleinnholdet betydelig lågere enn i gras. Bruken av kvitkløver til beite har avtatt sterkt. I de seinere år er det on:satt ca. 10
tonn kvitkløver årlig, og en stor del av dette nyttes til grøntarealer.

i

er ikke typisk
for det son: ellers skjer ieuropeisk san:n:enheng. Nrlest utbredt er dyrking
av kvitkløver iSkottland, hvor arten spiller en helt sentral rolle ieng- og
Den skisserte utvikling og erfaring n:ed kvitkløver

beitebru ket.

Norge
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Dette har sannsynligvis san,n:enheng ned bedre jordkultur, klin:avilkår og
sortsn:ateriale, san:t noe stran:n:ere økonon:iske forutsetninger son'gjør at
gjødseløkonon:ien veier tyngre enn hos oss.

Kvitkløver son, beitevekst er likevel ikke gitt opp her i landet. I 1984 og
1985 ble det lagt ut 2 felter til verdiprøving av sorter på Løken og Fureneset. I disse undersøkelsene har de nye svenske sortene rSandrar og
rUndrorrr og den danske sorten rGandaler gjort det best. Men frøavlsegenskapene til disse sortene skaper problen:er med stabil frøforsyning. Sortene lr{ilkanova og Sonja ble tatt inn på den norske sortslisten i1989.

V.

RØDKLøVER (TRIFOLTUM PRATENSE)

er vår viktigste og n:est brukte belgvekst. En skiller n:ellon: vill
og dyrka rødkløver. Vill rødkløver vokser over hele landet, nien den
forekon:n.er r,er sjeldent i on:rådene nord for Vestfjorden. De dyrka forntene deles gjerne inn etter utvikling og blon:stringsticl i seine, halvseine
og ticllige sorter. De tidlige sortene er n,indre hardføre enn de seine, og
det er derfor bare seine sorter sofl, har interesse i vanlig norsk engdyrking. lSverige og Dann:arl< brukes en del tidlige sorter av kløver ikortvarig eng for intensiv høsting.
Rødkløver

utvikler en pålerot son: etter hvert kan gå nieget dypt. Over
jorden danner rødkløver: første året bladrosetter n:ed endeknopper og
sideknopper ibladhjørnene. Knoppene utvikler neste år mer og mindre
opprette stengler n,ed blon:ster og blad, Stenglene dør on: hausten, tT,en
rota og bladrosetter kan overvintre. Rødkløver er sjølsteril, og den nrå
derfor bestøves av hun:ler og til dels bier.
Frøplantene

Rødkløver liker seg best på opplendt leirjord n:ed rikelig kalkinnhold. På
tett n:yrjord får rødkløver gjerne problener n:ed en skikkelig utvikling av
rota, og dessuten er den under slike forhold sterkt utsatt for skacler av
vårfrost. Rødk.!øver er sterkt utsatt i skiftende vinterklin:a langs kysten,
og kan skades av sopper (Sclerotinia trifoliorun:) og skadedyr (nen:atoder
og snutebillef). Ved opphoping av sn:itte og skadedyr etter rødkløverdyrking ilang tid, kan dyrkinga bli n:eget usikker og resultatet dårligere enn
norrna

lt.
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da det generelle gjødslingsnivå var preget av konstant
nitrogenunderskott, lå årsforbruket av rødkløverfrø oppe i ca. 700. tonn,
dvs. ca. 113 av alt on:satt engfrø.. I dag ligger årson:setningen på ca. 120
tonn eller ca. 4 I av totalt frøforbruk til .iordbruksforn:å1.

I

1930-1940-årene

1. Sortsforsøk

I etterkrigstiden er det g jennon,ført 170 sortsforsøk n:ed rodkløver på
Østlandet. De fleste av disse forsøkene er anlagt ved lnstitutt for genetikk
og planteforedling ved NLH, noen ved forskingsstasjonene Moystad,
Biørke, Vidarshov og Apelsvoll, og noen få er lagt ut sonr spredte felt i
distriktet. Resultatene er on:talt av Wexelsen ( 1 954 ) , Vestad og Skaare
(1958), Vestad (1963) og av Vestad og Foss (1971). Det er i denne san:n:enheng provci ca.60 norske gardsstan..n,er og et betydelig utvalg av
utenlandske sorter. Sortsn:aterialet er san'renlikna n,ed tMolstadr son"
stan:n:er fra en gard iBrandbu, og som har vært dyrket siclen 1840-årene.
Disse undersøkelsene viste at 'Molstadr var klart best i de indre og n:idtre
delene av området. I de høgereliggende fjell- og dalbygder var n:ateriale
fra fjellbygdene og utvalgte eliter fra Saltendistriktet iNordland n,inst like
var:ige og gav n'inst like store avlinger son' rMolstadr i en 3-årig erlgperriode. I de sørlige on,råclene kunne tidligere og nerT:atoderesistente diploide sorter hevde seg noe bedre san:n:enliknet n,ed tlt4olstadt på grunn av
større gjenvekst og store avlinger i første del av errgperioden. Men vinterstyrken var, stort sett for dårlig hos disse sortene.
'Tr.ipol gav svært god avling i1.. års eng, og holdt seg godt gjennom 2.
og 3. engår på grunn av større n otstandsevne n:ot kløverråte. Men selv
on:'Tripotiforsøkene lå overrMolstadriavling, har sorten alclri hatt noen
praktisk betydning på grunn av problen,er n:ed frøavlen.

De siste års verdiprøving av sortsn'aterialet irødklover har ikke brakt
store endringer inn i.dette bildet. Prøvingen har likevel vist at de svenske sortene 'Rekor og 'Koral ligger n:inst på høgde n:ed rlr4olstadr i sørlige
on:råder, n',ens de n'er vintersterke'Bjurseletog'Bjørnrhevder seg godt i
høgereliggende strøk. Nyere norsk foredlingsn:ateriale virker n',eget lovende
i de siste års forsøk. I 1989 ble den tetraploide sorten rKolpor og den
diploide sorten'Nordi'godkjent og inntatt på den norske sortslisten. Med
tiden skal disse erstatte henholdsvisrTripolog de diploide norske sortene
rPradi'.
'Molstadr og
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I

er det publisert resultater fra 56 forsøk n:ed rødkløversorter på Sør- og Vestlandet (Wexelsen 1954, Buch Hansen 1961 , Mggtad og
Foss 197.| ). Hovedresultatet også f ra disse forsøkene viste at rMolstadl
.san:ne tidsron,

fortsatt hevdet seg godt. Tidligere typer av utenlandsk n:ateriale og tetraploide sorter har gitt noe bedre avlinger ennrMolstadr, n:en forskjellen var
ikke statistisk sikker. Seinere forsøk har heller ikke vist nevneverdig
forskjell n:ellon, sortene.

I

Trøndelag er det gjort 32 forsøk .n'ed rødkløversorter i tiden etter krigen
(Wexelsen 1954, Vestad og Foss 1971). Resultatene viste at cle tetraploide
sortene overvintret tilfredsstillende og lå noe over tl\4olstadr i avling, r,en
forskjellene var også her relativt sn:å.

I

Nord-Norge er. det gjort 35 sortsforsøk med rødklover (Andersen 1973,
Valberg 1972). Utvalget av utenlandske sorter til prøving i Nord-Norge
var relativt beskjedent. Hovedvekta ble der lagt på lokalsorter og utvalgt
n:ateriale fr:,a fjellbygdene og Nord-Norge.
Den svenske sortenrBjurselerovervintret best og gav størst avling. Sar,n:enlignet n.ed rMolstacir var !Bjurselet n,est overlegen i Tron:s. I Nordland
var det, liten forsk jell n,ellon: rB ju rseler , rMolstadr og den tetraploide
rTripo'. De seinere års verdiprøving har ikke ført til endringer isortsvurderinga

I

Nord-Norge og fjellbygdene bør tBjurseler dyrkes

i

utstrekninq rlet
kan skaffes f rø. For resten av landet er rMolstadt , senere rNordir og
rKolpor hovedsorter og de nest fordelaktige reserver for rBjurseler i n:er
utsatte klin:aon'råder.
cJen

2. Overvirrtring og varighet
Overvintring og varighet hos r.ødkløver kan ha sarrn'enheng n:ed egenskaper. hos plantene sonr vekstrytn:e, n:otstandsevne n:ot f rost og n:ot
angrep av sopp, nen:atoder og n:ot sproyteskader. Også jordbunnsforhold
son: drrenering, tetthet, pH, gjødsling og høstesysten: kan spille en stor
rolle.

Et viktig praktisk, problen ved kløverdyrking i blanding n:ed gras er
ugrassprøyting av gjenlegg.
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Sprøyting ,på frøbladstadiet n:ed MCPA og 2,q-D gav stor ,skade, og Vidn:e
(1963) tilrådde derfor sprøyting når kløveren hadde utvikla n;inst ett trekobla blad. Han påviste videre at r'ødkløver fikk sterkere skader av 2,4-D
enn av MCPA. Det on:vendte var tilfelle for alsike- og kvitkløver.

Skuterud (1980) fant god virkning n:ot ugras ved sprøyting n:ed MCPA +
Bentazon. Denne blandinga var også skånson: n:ot kløver, og den tilrås nå
sorn erstatning for den tidligere brukte MCPA + dinoseb ik!øvergjenlegg.
Sjøseth ( 1957, 1963 ) undersøkte f rosttoleranse hos rødkløver i f ryseforsøk
og fantr betydelig variasjon n:ellon' sorter. Særlig lradde diploid n:ateriale
fra Nord-Norge stor motstandsevne n:ot frost. Frosttoleransen hos tetraploid niateriale var i gjennonrsnitt klart lågere enn hos diploid n:ateriale,
men det var også forskjetl nellon: tetraploide sorter.

Andersen (1973) påviste klare sortsforskjeller i særskilte overvintringsforsøk og disse resultatene sanrsvarte godt n:ed varigheten ivanlige sortsforsøk.

Av soppsjukdon:rer har kløverråte (Sclerotinia trifoliorun') stor betydning
for rødkløverens varighet; Alle engbelgvekster er n'ottakelige, nren det
forekon:n:er sor regel bare ødeleggende. angrep på rødkløver. I regi av
Rådet for jordbruksfor:søk og Statens Plantevern ble utbredelsen av kløverråte i Norge undersokt.i 1948-53. En fant da at den var helt alr,innelig
i jordbruksdistriktene i Sør:-Norge. Soppen forekon:n:er også i Nord-Norge,
n:en in:er beskjeden n:ålestokk. On:fanget av skadene på de ulike arter av
belgvekster er ikke undersøkt, rlen det er på det rene at sjukdon:n:en gjør
betydelige skader på rødkløvereng.

Vestad (1955, 1963, 1982) fant en viss variasjon i motstandsevne n,ot
overvintringssopper i norsk rødkløvern:ateriale. Tidlige og halvtidlige
sorter var n:indre resistente enn de seine norske sortene. Videre var de
vanlig brukte diploide sorterne mindre n:otstandsdyktige enn de tetraploide. rMolstadr var særlig sterk n:ot kløverråte.

at soppens utvikling var raskere i vinterhalvsørlige og vestre deler av Sverige enn lengre nord.

Svenske undersøkelser viste

året i

1B

Hyppig høsting og sein gjenvekst forårsaket auka soppskader og sterkere
uttynning av kløver. Beiting var uheldig både son: høsten:åte og fordi den
bidrar til aktiv spredning av soppen (Rufelt 1980).

at sprøyting n:ed Quintozen forbedret overvintringa
for rødkløver på 9 av 13 felt i Østlandson:rådet. På 7 av disse feltene
auket kløveravlinga n:ed 20 B etter sprøyting. Sprøyting i gjenleggsåret
virket ikke på overvintringa neste år. Ut fra disse erfaringer ble det
tilrådd sprøyting n:ed 0,5-l ,0 kg. Quintozen pr. dekar først i engperioSundhein. (1970) fant

den, der en hadde erfaring for at kløverråten ville angripe. Men av miljøhensyn, og av hensyn til at n'idlet er kostbart og fordi angrepson'fanget
dessuten er vanskelig å forutsi, bør denne tilråding neppe gjelde generelt.

Av skadedyr er det først og fremst kloverålen (Ditylenchus dipsaci)

son:

kan gjøre store skader på k!øvereng. Dette er en rase av stengelnen:atoder
sonr lever ioverjordiske plantedeler. Støen (1956) fant størst angrepshyppighet av kløverål på Østlandet og i Trondelag. På Sørlandet og på
Jæren var det færre angrep. Skadene var størst i2. års og eldre eng, og
ved sterke angrep kunne dette fore til totalskade på rødkløveren.

Vestad (1963) har undersøkt nrotstandsevnen n:ot kløverål hos forskjellige
sorter av rødkløver. Utenlandsk n:ateriale sor var særskitt foredlet for
resistens n'ot kløveråI, var tydelig ner n'otstandsdyktig enn norsk r:ateriale. De forskjellene i n,otstandsevrre sorr fantes n,ellon: norske sorter, var
sn'å og neppe av praktisk interesse ved dyrking på sterkt infisert jord.
Men det kan finnes nen:atoderesistente planter i alle sorter, og dette kan
være av betydning for resistensforedling på klin:atilpasset norsk n:ateriale.
Vestad (1973) kunne bekrefte svenske erfaringer son: viste at alsikeklover

klart overgikk rødkløver i avling ved sterke angrep av kløverå|. Dette
viser at alsikek!øverens n:otstandsevne kan ha betydning for praktisk
dyrking.
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3. Driftstekniske

spørsmå!

A. Nitrogenfiksering ved Rhizobitrn:bakterier
Engbelgvekstenes n.est karakteristiske egerrskap on de san:n'enlignes r.ed
gras, er deres syn.biose n'ed bakterier i slekten Rhizobiun:. Disse bakteriene trenger inn i vertsplantene gjennon: rothårene. Der stin'ulerer de til
auka vekst i rotvevet, og det dannes synlige knoller på rottene.
Bakteriene er i stand til å ta opp nitrogen fra jordlufta og bygge opp
organiske nitrogenforbindelser. Den energien son' kreves til dette, skaffes
av vertsplanten. Slekten Rhizobiun' er dett i flere fysiologiske raser titpasset forskjellige arter av belgvekster. Kløverartenes type går f.eks.
ikke på luserne. De nitrogenforbindelsene son' produseres på denne n'återr
kan utnyttes direkte av belgvekstene og i neste on:gang av grasarter son'
vokser sao,n'en n ed disse. On'farrget av ,.i,i ,'ir: rritroqenbindinga kan lros
oss konlrne opp itotalt ca 20-25 kg/dekar, n'iens cle n:engder en ipraksis
kan spare av tilført nitrogen ligger på ca 5-10 kg N pr. dekar, avhengig
av klirnavilkår og bestand. Son' følge av denne nitrogenbin<.linga og på
grunn av belgvekstenes store rotn:asse vil belgvekstene virl<e gunstiq son'
fOrgrøde for. andre vekster.
Rhizobiun. son'går på klover, forekon'ner nornalt ide on'rå«Jer cier klover
dyrkes. Forsøk n:ecl sn.itting av frø så langt opp sor til Nordland gav
ingen utslag i etablering , variqhet og avling (Valberg 1972 ) . I Dann ark

viste Vincents (1981) at clet ble færre Rhizobiun'-bakterier i jorda etter
lang tid uten kløver, n en selv etter 40 år kunne de påvises.

B. Gjødsling til

røcikløver

I hele etterkrigstiden er det utfort en clel gjødslingsforsøk til gras/
kløvereng. En vesentlig de! av denne forskning bte qi*i-,rron'ført før 1970,
og da lå gjødslingsnivået, særtig for nitrogen, godt under tralvparten av
det son' nå er vanlig i praksis og i cte seinere forsrikene. Erfaringa fra cle
tidlige forsøksserier fran: til 1970 viser at:

- kløverrik eng kunne gi tilfredsstillende avling uten nitrogengjodsling i
engår

1.
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kløverinnholdet ienga ble snart redusert fra ca. 50 I il. engår'til ned
n:ot 0 itredje engår, og denne utgangen av kløver auka n:ed stigende
nitrogengjødsling
korrelasjonsberegningene viste son. ventet signifikant negativ korrelasjon
mellon kløverprosent og n:eravling fon nitrogengjødsling
innholdet av" protein, kalsiun:, ntagnesium, kobolt og kopper avtok n:ed
stigende nitrggengjødsling og auka n'ed aukende k.løverinnhold ienga.
(Brun 1958, Pestalozzi og Retvedt 19.59, lngebrigtsen 1959, Myhr 1967 og
Foss 1971.)
En gruppering av 135 engfelter iHedn:ark og Oppland
1. årseng. viser følgende resultat (Hernes 1969):

etter kløverinnhold

i

Avlinq oq nreravlirrq i kq høy pr. dekar i 1 . slått

I,9 kg ti

25-1 00

5- 25
0,

-

,i5

I kløver
8,
8, |.

3,9 kg

N

5,8 kg

613

+30
+55

+37
+83

536

+71

+ I05

630

N

at det til, høyproduksjon kan være nok ned
5-6 kg nitrogen pr. dekar, på enE n:ed n:er enn 25 I kløver, fl:ens en på
kløverfattig eng må opp i 9-11 kg nitrogen.
Resultatene videre tycler på

Fra først i 1970-åra ble stadig n,er eng høsta flere ganger til ensilasje,og
direkte f6ring. Gjødslingsnivået auka kraftig, og dette gjelder også de
seinere gjødslingsforsøk

i

kløvereng.

Etter disEe. siste forsøkene hadde rødkløver større positiv virkning sarn:en
n:ed bladfaks. 9g tin:otei enn san:r:en n:ed hundegras. Rødkløverens positive
virkning på avlingsnivået var n,est tydelig i1. engår, nren selv ved største nitrogenn:engde (21 ,7 kg pr. dekar og tre høstinger i vekstsesongen)
var det en avlingsn'essig fordel å ha med kløver i frøblandinga (Grønnerød
1970a).
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En seinere forsøksserie i

Østlandson'rådet

viser folgende

avlingsnivå

(Grønnerocl 1970 b):

Tørrstoff, kg pr. dekar. Sun' av 3 høstinger pr. år
Middel av 8 treårige forsøk
Grasart: Tin:otei og Engsvingel
Uten rødl<løver

Med rødkløver

N

692

752

N

797

Slrl

N

831

818

Gjødsling
pr. dekar

15,5 kg
24,8 kg
34,1 kg

Tilskott av 0,5 kg rødkløver ifrøblandinga auka avlinga ned henholdsvis
60, 31 og 23 kg tørrstoff i 1 ., 2. og 3 engår.

av rødkløver i frøblandinga stanset rritrogeneffekten ved ca.
25 kg pr. dekar, mens en uten kløver n:åtte opp til 34 kg nitrogen pr.
dekar for å nå san're avlingsrrivå. San:ticlig hacide titskott av røcll<tøver i
froblanclinga en tydelig positiv effekt på protein- og n:ineralinnlroldet i
avlinga (Crønnerød 1974). Seirrere undersøkelser lrar vist at Ca- og ldginnholdet i klover ligger betydetig over det en karr finne i gras. Dette
innebærer at f6r f ra blandingseng gir betyclelig n indre risiko for hypoMed tilskott

nagnesi enn rent gras (Grønnerød 1986 og 1987) og (Øyen 1986).

Etter forsøk på Særhein'og Furuneiet påviste Øyen (19S0) en gjennon:snittlig avlingsauke på henholdsvis 170 og 80 kg torrstoff pr. cfekar for å ta
n:ed rødkløver ierrgfrøblandinga. Etter disse forsøkene bte kloverens
nitrogenvirknirrg regnet likeverdig n'ed ca. 10 kg nitrogen pr. dekar på
Sør-Vestlandet. Den tilsvarende virkning lengre nord på Vestlandet var
etter clisse forsøkene ca. 5,5 kg nitrogen pr. dekar. Ticllig l.slått favoriserte rødkloveren. Øyen (1986) påviste et høgere innhold av råprotein i
gras fra kløvereng enn igras fra rein graseng, og in vitro fordoyelighet i
kløverblanda f6r var større enn i f6r fra rein graseng, i l. slått; - og
noen n:indre

i 2. slått.

i
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t

samn,enfatning

tyder de siste års forskning på at en i praksis har under-

vurdert rødkløveren noe son' kon:ponent i

eng

En kan under relativt gode vekstv,ilkår regne med å spare gjødselkostnader
tilsvarende 5-10 kg nitrogen. En kan redusere n:engdene av innkiøpt
proteinkraftfOr noe, og en kan skaffe seg et hein:avla f6r ibedre n'ineralbalanse enn hva tilfelle er i dag.

I andre land viser

forsøkene enda større nitrogensan:lende virkning enn
hos oss, n'en dette er sannsynligvis en følge av at vekstsesongen er
lengre og onrsetninga er raskere. Rødkløverens virkning son' forgrøde er
lite undersøkt hos oss. Men Raininko (1968) har påvist fra finske forsøk at
hveteavlinga ble fr:a 19-30 I større etter: kløver og kløver-graseng enn
etter rein graseng. Ettervirkninga svarte da til 2,6 - 3,8 kg nitrogen pr.
dekar.

C. Blanding

n,ed grasarter, og sån,engder

Ved utgangen av 1950-tallet bestod engfrøblandingene son, oftest av 70 I
tin.otei og 30 % rødkløver. Ved to høstinger pr. år fant ikke Brun (1958)
blandingef son, var klart bedre, n',en han kon: fran: til at prosenten av
sådd k.løver,kunne senl<es ned. til 20 uten større følger for avlinga. I en
fqrsøksserie på Vestlandet viste Myhr (196,7) at ei blanding n:ed 80 I
tirl:otei og 20 I rocJkløver fortsatt gav størst avling ved to høstinger. Ved
flere høstinger ble det tilrådd å auke irrnholdet av engsving;el på bekostning av kløveren , sor: da f ikk en artdel på 1 0 8. Forsøk n:ed intensiv
høsting i Trøndelag viste større avling nån engsvingel ble tatt n:ed i frøblandinger ( Fogs 1971 ) . Harr viste at ro<Jkløver"en tåite intensiv høsting
betJre, enn n'ange grasarter qg kunne utfylle ledig plass ved sein etablering
og utgang av grasartene. Lein (1978) viste at kløveren gikk snarere ut i
blaqdinger av .flere grasarter enn i blanding n:ed bare tin:otei

fi,kk låger:e-..innhold av kløver i blanding n'ed hundegras
enn n:ed tin:oteJ og et stØrre kløverinnhold i blanding med bladfaks. Dette
er,,sannsynligvis et resultat av ulik etableringshastighet og aggressivitet
hos grasartene. Hundegras er soflr kjent n'eget aggressiv ialle slags
Grøn,nerød. (1970)
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frøblandinger, og bladfaks har son'oftest en heller glissen bestand
engår. Dette kan gi godt ron, for etablering av kløver.

i1.

2.

i kløverandelen i
såfrøet son førte til stØrre høyavling. Det ble ikke brukt N-giødsel i
Arnen'o og Steen (1972) viste at det særlig var stigning
engåra.

landre

svenske undersøkelser var sån'engder på 0,4 - 0,6 kg/dekar for
diploid rødkløver optinale (Kornher 1980). Dette tilsvarer 15-20 8. Upubliserte forsøk av Grønnerød bekrefter dette son'optin'alt nivå for sån'errgder
av rødkløver iblanding. Kornher (1.c.) fant ellers at to grasarter + rød-

kløver gav bedre resultat enn en grasart + rødklover, og at blandinga
tin:otei + engsvingel + rødkløver gav best resultat.

t de seinere år har frøblandingene irrrreholdt bare 5-10 B røclkløver +
tirotei og og engsvingel iulike forhold. C)ette er ide fleste tilfeller
for lite kløver til å gi en tilfredsstillende bestand. Resultatet er ofte
at en ipraksis giøclsler son'til gras og ikke får utnyttet kløveren goclt
nok. f)erson: en skal utnytte rodkløvereri riktig, n'å en gå opp n'ed sån'engden til ca. 0,5 kg/daa og san:tidiq recjusere nitrogentilførselen.
D. Vatning
av rodklover viste at enga bevarte sin produktivitet bedre isiste del av engperioden rrår den ble vatna. Det kunne ikke
Danske forsøk nuA rutnirrg

påvises san:spill nellon: vatning og nitrogenvirkning

i klovereng (Cregerserr

1980).

Ekeberg ( 1984) gjennon'førte et forsøk n,ed og uten vatning , r ed tre
giødseln:engder og n'ed høstirrg to og fire ganger ivel<stsesongen. Forsøket
gikk i to år (1977 og 1978). Nedbørunderskottet uten vatning var in'icldel
ll0 n:n'. Vatning i tørkeperioder førte til raskere vekst og utvikling hos
plantene. Meravlinga i f.f.e. var l6 B storre enn uten vatning. Vatning
førte til en raskere auke av trevlekonsentrasjonen i f6ret, og en raskere
nedgang i tørrstoffets for^døyelighet og i konsentrasjonerr av næringsstoffer. cras fra vatna eng hadde lågere ,N-innhold og høgere p-innhold i
tørrstoffet enn fra uvatna eng
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Ved to høstinger ga enga 34 E større avling if.f.e. enn ved fi re høstinger. Ved fire høstinger ble enga etter hvert n:er kløverrik, og vatning
forsterket denne virkningen.

4.

Frøavl

Tidligere var en vesentlig del av rødkløverf røavlen konsentrert til
Vestfold, n:en etter 1979 er arealene blitt utvidet iandre deler av Østlanclet. I 1984 hadde Vestfold og Buskerud vel halvparten av frødyrkinga,
n'ens Hedn:ark, Oppland og Akershus hadde nær 40

I til

samn:en.

Frøavlingen av rødkløver i Norge, varierer n:ye fra år til år. En forutsetter bruk av skurtresker, og da er det særlig været on:kring blonstring,
n,ocining og høsting son: avgjØr avlirrgsresultatet.

I de seirrere år er det registrert

følgende gjennon:snittsavlinger

for

frøavl

av rodkløver:

Sort

Kg frø pr. dekar

Periode

Middel
rMolstadl

1

966-75

rTripor

1

tMolstadl

Arvariasjon

6 ,9 -

52,5

-

48,2

15,0

966-75

,8
78,7

't979-83

29,5

I ,2

35

35,1

Tetraploide . rødkløversorter er jevnt over dårligere frøprodusenter enn
diploide. Disse n:å derfor forbedres i frøavlsegenskapene tor å få praktisk
betydning. Anderssoh (1982) nevner ut fra svenske erfaringer at alle nye
rødkløver.§orter ser ut til å være noe dårligere frøprodusenter enn de
gan,le, og dette vil begrense sortenes praktiske verdi , sjol on: de er
forbedret i evne til å produsere f6r.
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av hun,ler og bier, og en god tilgang på disse er
derfor av betydning for froavlinga. Bestanden av hun:ler kan tenkes å
Rødkløver pollineres

avta ned auka bruk av sprøyter:idler og ensidig korndyrking der dyrkaarealene er store og sarnn:errhengende, uten skog og in:pedin:ent. Men dette
er neppe noen overhengende fare under norske forhotd. Likevel kan det
være en fordel å ha bier ibakhanda. Finske undersøkelser viser at 2,5
bier iobber likeverdig n'ed t hun'le i pollineringa (Teittinen 1982).
Blon'string og n'odning er avhengig av noenlunde tørt og varn't vær i den
aktuelle perioderr (Kangasnåki 1982). Dette gir kort blon'stringstid, jevn
og konsentrert nodning ned stor avling. Hos oss krever dette høg juniog julitemperatur. Lang blon'stringsticl gir ujevn nodning, nindre fro og
vansker ned å besten,n'e rett trostetid.

En regner n'ed at frøa er n:ocJne når blonsterhodene er brune, og ifotqe
svenske erfaringer bør frøet Jrøstes når 60-80 I av hoderre er brune. Men
dette er en generell regel 'son: antakelig kan tilpasses bedre etter flere
kriterier.
Kangasn'åki ( 1 978 ) viste at jevn og god frostørrelser son' forutsetter jevn
n:odning, var en vesentlig kvalitetsfaktor for rødkloverfrø. Store frø spirte
bedre, gav planter n'ed raskere utvikling og storre avling il. slått.

Det forutsettes også noentunde tørt vær ved høsting. tiår frøavlen krever
en viss ten:peratursur fran' til n'odning, kan høstetiden bla skjøvet langt
ut på høsten her i latrdet. Da'tregynner rredbøren norn'alt å auke slik at
det ofte oppstår problen:er n:ed å:få høstirrga utført på forsvarlig vis. I de
dårlige frøår son'vi har hatt i løpet av de siste 20 år er clet særlig lrøstevilkårene sonr har sviktet. ' Og dette probten'et n'å vi også regne n ecl i
fr.an:tida. Derfor yter staten et garantibeløp på inntil kr 500 pr. clekar til
1.. års frøeng, derson: avlinga slår totalt feil. Froavlerr her i lanclet er så
usikker at en neppe ville få til noen produksjon av rødkløverf rø uten
denne ordninga

lnnenfor f røavlssektoren er det ikke satset noe særlig på forskning i
kløver f ra norsk side, n:.en det har lenge foregått et ef fektivt nordisk
sanarbeid n:ed utveksling av kunnskap sonr har kon:n:et norsk frødyrking

til

gode.
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1986 ble det lagt ut. forsøk red en del nytt rødkløvern:ateriale,
prøve frpavlsggenskapene n:ed tanke på godkjenning av nye sorter.

I

for

å

yr." rlR!LTUNCE (LOTUS CORNICULATUS L.)
Tiriltunge finnes vill over, hele Europa, og i Norge er den vanlig nord til
Tron's. Den er n.est utbredt itørre bakker. Arten har et kraftig rotsysten:
n:ed ei sterkt forgreina påler:ot. Tiriltunge har syn:biose n'ed Rhizobiur,bakterier son ikke går på luserne og kløver. De dyrka forn:ene er større
enn vår.ville forn,.

jordbruksvekst har tiriltunge ald4i hatt betydning her i landet. Den
har vært dyrka in:indre on'fang iSverige og Dannrark, n:en er nå helt ute
ay handelen. Arten har derin'ot fått gjennonslag itlSA og Canada (birdsfoot,trefoil). Der blir den særlig brukt til varig eng og beite på jord sonr
er for sur eller n:ager til at luserne og rødkløver trives. Tiriltunge er lite
prøvd i Europa i nyere tid, n.en Charlton (1973) n'ener at arten kan ha
verdi på tørre beiter under skotske forhold.
Son"

Norske forsøk ned tiriltunge

Tiriltunge er lite prøvc.l i Norge. Skaare og Johansen (1963) prøvde sorten
'Westland' i §landirrg n',ed rødkløver oq tinrotei på Vidarshov 1953-55, og
den ble san:n:enlikna red blandinger av lrrserne, rødkløver og ulike grasat:
te,r.. Tiriltunga gjorde lite av seg il. slåtten, nren igjenveksten var det
på det n,este 28 % av denne arten i avlirrga.
,

Fra 1975 er sorten rLeor prøvd ,ved lnstitutt .for plantekultur. I det første
forsøket ga tirilturrga svært ,lovende resultater n'ed større torrstoff avling
og høyere belgvekstandel , enn rødkløver og luserne. Belgvekstene ble
dyr:ka iblanding, n'ed tinotei eller tinotei + rødsvingel, og det ble prøvd
både to og tre høstinger. Avlinga var størst ved to høstinger for alle
ledd. Det var dårlig bestand av luserne idette forsøket (Grønnerød 1978,
Nordang 1979). Det viste seg inidlertid at tiriltunga gikk fullstendig ut
vinteren 1979180, og hefler.,ikke i et seinere forsøk var den hardfor nok,
Sorten'Leor ser derfor:. ikke ut til å vær:e tilstrekkelig vintersterk hos oss.
Heller ikke iseinere forsøk har tiriltunge hevda seg så godt san'n:enliknet
n:ed rødkløver (Grønnerød, pers.n,edd. ).
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Fordeler og ulen:per n'ed tiriltunge

Tiriltunge har n'ange gode egenskaper. I n'otsetning til andre belgvekster
vokser derr goclt på relativt sur og n'ager jord, n'en vassjuk jord liker den

ikke. Den er varig og utholdende og n'irrdre øn:tålig for n'ange gangers
høsting enn luserne. Den n.å likevel ikke beites for hardt og bor stubbes
høyt ved slått. Den går godt san'men n'ed grasarter son' tin'otei og engrapp, r'ens det i USA frarådes å blande n'ed bla<Jfaks (Hughes 1965).
Tiriltunge lrar evne til å frøså seg sjøi, og kvaliteten er god. ln'otsetning
til kløver og luserne gir den ikke tron'n:esjuke.
l'iriltunge har også sine ulenper. Spesielt er clet vanskelicr å få til

en

er sn'ått og l<in'planteveksten svak
slik at den lett blir konkurrert ut i gjenlegget. De n est hrukte utenlandske sortene er lite hardfore under norske forttold. Viltvoksende norsk
tilf redsstillende plantebestand. Frøet

tiriltunge er hardfør, n'en sn'åvokst. Fjrøavlerl er vanskelig.

VII.

KAUKASISK STREKBELG (GI\LEGA ORIENTAI-t5 LAM.)

Kaukasisk strekbel,q'(goat's rue) er en lite kjent belgvekst. Den er provcl
iEstlancl og Finland ned lovende resultater, og kan ha clyrkinosveroi også
hos oss. Den er n'er varig enrl rødklover, og froavlen er lettere. Strekbelg er en urt n:ed 10-18 stengler og en høycie prå 50-150 cn'. Planten er
blacirik ned 14-25 cn lange blad, og lrvert blad har g-15 sn'åblact. Den har
et kraftig rotsysten', og på etterson'n'eren utvikles jordstengler (rhizon'er)
fra krona. Disse vokser først ut horisontalt for de går opp til jorclover,flata. Fra rhizonene vokser det opp egne planter, og de kan sikre god
overvintring. Planten har blåfiolette blon'ster. Den har en del harde frø,
og kjen'isk eller n:ekarrisk behanrJling av froa pker spireprosenten. Den har
synbiose n'ed en spesiell Rhizobiun'-stan'ne og er helt avhengig av snitting
da arten ikke er viltvoksende. Varis (1986) har gitt en on'tale av denne
arten.

Nordiske forsok
Galega orientalis ble prøvd i den botaniske hage i Oslo på 1800-tallet, o§,
Moe (1852) anbefaler 'Kaukasisk Strægbelg' på det varn:este. Men arten
kon: ikke ut i praktisk dyrking.

2B

Fra slutten av 1 970-tallet er det g jort forsøk n:ed strekbelg i Finland.
(Måkåråinen et al. 1985 og Varis 1986) . Det er prøvd ulike gienleggsn:etoder, blandingsforhold fi:ed,,tinotei, ulike høstetidspunkt, og avling og
kvalitet ,€F SårrrrGnlikna n ed rødkløver.

Utviklinga er sein i så,i,ngsåret, og gjenlegget ble best uten dekkvekst.
Bygg egna seg ikke s:oII. dekkvekst. Blandinger av tin:s1s| og strekbelg
gav gode avlinger sjøl uten nitrogengjødsling. lnnblanding av gras er en
fordel n'ed tanke på ensileringsegenskaper, og en får også sikrere avling.
På grunn av den spesielle vekstrytn'en er det bare prøvd to høstinger i
året. Gjenveksten er sein, og planten trenger tid til å danne rhizon:er.
Utviklinga på våren er raskere enn hos r.ødkløver, og for å få god kvalitet
n:å ikke førsteslåtten tas for seint. lFinland anbefales sein andreslått i

slutten av

septen

trevleirrnholdet

i

ber. Dette gir stor avling og god overvintring,

stengelen

men

er troyt.

Strekbelg gav n indre avling enn rødkløver i såingsåret, n:en utover i
engåra gav den vel så n'ye på grurrrr av bedre overvintring. Kvaliteten er
sor hos andre errgbelgvekster, n:en både protein- og trevleinnholdet var
litt høyere enn hos.r'ødkløver på'san:n:e utviklingstrinn. Ensilering og
fOring "er. prøvd n ed godt resultat.
Det ble lagt ut felt på Vollebekk og flere forskingsstasjoner i1984 og 1985
(Lunnan, dr. scient. ar:beid). Cjenlegget i 1985 ble n:islykket overalt,
sannsyrrligvis på grunn av dårlig bakteriesn"itte. Strekbelgen står bra på
Vollebekk, Apelsvoll og delvis på Særhein, n"ens såinga ga n'islykket
plantebestand iN.ord-Norge., Den ser ut til å greie overvintringa gocit,
nren i avling har den,hittil,ligget under rødkløver og luserne på grunn av
n'indre g:jenvekst. . .i
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