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STATENS FORSØKSGARD VÅGØNES
Særtrykk nr. 32, 7971

t

Gjenlegg av timoteieng

i Nordland
Av

amanuensis Edc,)ard Vølberg

Særtrykk ao Norsk Lønd.brak ør. 7,7977

Ved et intensivt drevet jordbtuk er
det en uftavikelig forutsetning at grasmark som en nytter til beite og slått,
må fornyes med visse mellomrom. I de
distikter av landet hvor en har betydelige åkerarealer, kommer denne fornying av grasmarka inn som et natutlig
ledd i driften, ofte nØdvendiggjort av
andre forhold enn hensynet til enga.

Derfor er det vanlig at grasarealene i
åkerdistikter er reinere og hat høgere
produksjonsevne enn

i

bygder

med

mens utviklinga

i

korndistriktene går

mot en intensivert spesialsering fot
særkulturene, ser det ut til at en i
Nord-Norge er i ferd med å gå tilbake
til et utpreget høstingsbruk hvor enkelte nye komponenter som ffaktor,

f6rhøster, handelsgjødsel, sprøytemidler og kraftf6r er med og skaper en

modernisert utgave av tradisjonell
steinalderdtift. Selv om en ren grasproduksjon i dette tilfelle har medført
en markert f.aglig stagnasion nåt det

overveiende grasproduksjon. En drifts-

gjelder jord- og plantekultur, så gis det

form med regelmessig vekstskifte i

likevel visse grunnet for denne ekstensivering, som ut fra forutsetningene

faste omløp ble innført i norsk iordbruk på 1800-tallet. Systemet førte til

et bedre hushold med

ressursene og
en bedre biologisk balanse, som resulterte i en betydelig hevning av avlings-

I løpet av de siste 10-15 år
har vi på grunn av behovet for tasjonivået.

nalisering og mekaniseting utformet en

landbrukspolitikk og en drift som i
stor utstrekning bryter med de biolog-

vi regner med at
forskninga skal løse de problemer dette
måtte medføre.
Problemene omkring ensidig korniske prinsipper, idet

dyrking er vel kient i store deler av
landet. Mindre kjent er det kan hende
at engkulturen i Nord-Norge går tilbake proporsjonalt med nedgangen i
åkerareal her. Likevel er dette bare to
forskjellige sider av samme sak. Men,

må kunne karakteriseres som følgeriktig.
Under dagens driftsforhold vil f.
eks. en fornying av enga medføre et
avbrudd i produksjonen. I tillegg kommer det forholdet inn i bildet at timotei og andre høgtytende grasarter går
raskere ut på grunn av kjøreskader og
dådig jordkultur. De samme forhold
skaper store vansker for en tilfredsstillende etablering av grasartene.

Videre har en nå mulighetet

til

å

rydde høymolsyre, engsoleie og andre
ugras av veien ved. hjelp av kiemiske
ugrasmidler slik at vi står tilbake med
en grasvegetasjon av naturengtypen

som kan

gi

stabile avlinger selv om

nivået er lågt og kvaliteten ujevn. Men
en sparer

til

gjengjeld plogen, og dette

grasdekket er tettere slik at en i noen
grad motvirker ufrivillige begravelser
av traktor og redskap. Under slike betingelser vil ikke en fornying av eng,

for

engas skyld, være særlig attraktiv.

Derfor diskuteres det nå
om en

i

i fullt alvor

det hele tatt bw fornye

gras-

marka.

I løpet av de siste 10 år er det introdusert en tekke nye grønnf6rvekster

på det nord-norske marked. Fra jordog plantekulturhold ble disse mottatt
med åpne armer idet en håpet at disse
ved siden av sin direkte betydning som
f6rvekster, skulle åpne mulighetene fot

Tabell

1.

et visst vekstskifte som kunne løre

ønsker å heve nivået en smule innenfor jord- og plantekultursektoren.

Som et bidrag

t-4

tureng og ny timoteieng med ulik
gjødsling. Resultatene fuamgir av
tabell

1.

eng

i Nordland.

Gammel natureng

Timotei o/o Kg tørrstoff
ved slått pr. dekar
452

493

11

6t3

t6

517

76

666

20

563

tydelig at
Nordland helst bøt ha en bestand av gtas med høg produksjonsevne om en vil gjøte seg full nytte av
en sterkere gjødsling. Derfor vil en i
de fleste distrikter i Nordland ennå
tilrå regelmessig fornying av grasmatk
selv om dette er lite populært sammen-

lignet med <<minste motstands vei>>.
Derfor har en i forsøksarbeidet lagt
vekt på å undeisøke en rekke altetnative gjenleggsmetoder, for om mulig
å finne fram til de som riråtte være å
foretekke under ulike naturforhold.

4

n!

67
73

i

Når det gjelder valg av

Nordland

undersøkt avlingsnivået på gammel na-

årie timoteieng

Ut fta disse data er det

en

diskusionen om

på spredte forsøksfelter i

Timotei Vo Kg tøtrstoff
pr. dekar
ved slått

30 kg Fuilgjødsel A
60 kg Fulgjødsel A
90 kg Fullgjødsel A

til

evigvarende grasmatk eller ei, har en

Resultater lra 27 lorsøksbøstinger på gatnmel og

G1'ødsling

gjenleggsme-

til

en bedre engkultur på bred basis.
Ennå har en rent faglig ikke maktet
å utnytte disse mulighetene, men en
vil ikke legge skjul på at vekstene ennå
foreligger og kan settes inn om en

blir det som oftest tale om flersidige vurderinger av problemet. I første omgang må en ta hensyn til avlingsnivå og kvalitet i gjenleggsåret.
Videre er gjdnleggsmetoden avgiørende for etableringen av kulturgrasene
og dermed for engkvalitet de første
årene etter gjenlegg.
Disse to spørsmål må oftest sees i
sammenheng fordi et frodig gjenlegg
med store avlinget av dekkveksten
vanligvis fører til nedsatte avlinger i de
første engårene.
I tillegg til disse sentrale problemer
tode,

er det videte spørsmål om å hindre

,

skader

på

gjenlegget som følge av

ugras og skader på grunn av kjøring i
forbindelse med høsting av dekkveksten.

Alle disse forhold er sterkt påvirket
av klima og jordsmonn. Derfor kan
ikke disse spørsmål besvares med generelle tilrådinger. Metodene må til-

og lokalt etter
klima og jord som avgjørende faktorer.

passes både regionalt

Tradis jonel

le

gjen leggsmetoder

i Nordland

I

tiden før L950 var det stort sett
bare tte gjenleggsmetoder som var a7minnelig nytta i praksis. Disse var:
Gjenlegg oxz oåren aten dekkoekst,
gienlegg rned haore bøsta til grøønl1r
og gienlegg ned bygg til rnodning. I
tidlige forsøk har en sammenlignet
disse tre metodene. Resultatene framgår av tabell 2.

Bygg til modning har gitt overlegne
avlinger i gienleggsåtet. Selv om grasavlingene ble satt noe tilbake i 1. engår ved bruk av bygg til modning som
dekkvekst, har denne metoden i gjennomsnitt for gienleggsåtet + L. + 2.
engår gitt 60 f.f.e. mer pr. dekar enn
gjenlegg uten dekkvekst. I forbindelse med disse positive resultater for
bygg til modning har en videre i forTøbell

2.

Resaltater

'Fotsøksledd

i

søk kunnet påvise at sterk legde i gjenleggsåret førte til nedsatt grasavling i

L. engår. Men en kunne ikke

påvise

depresion i 1. års engavling ved å øke
såmengden av dekkveksten fua 12 til
18 kg pr. dekar. Tidlige og suåstive
sorter ga best resultat som dekkvekst.
Etter hvert som korndyrkinga i Nord-

land gikk tilbake, ble gjenlegg med
korn som dekkvekst forlatt til fordel
for vårgjenlegg uten dekkvekst. Dette
er for øvrig den dårligste gjenleggs-

metode en har prøvd i forsøk, og gjenlegg med bygg til modning er den som
avlingsmessig er å forerekke på mineraljord i Salten og på Helgeland. Disse
resultater gjelder ennå, men det viste

seg altså at en meravling på ca. 60
f.f.e. pr. dekar og år, i en periode på

3 år ikke teller det

minste når en i

praksis skal vurdere metodevalg.
Grønnf6rvekster som dekkvekst

I denne gruppe finner vi kortuarig
raigras, fdrraps, oljereddik og haure
eoentuelt blandet med erter. Havregrønnfdr har vært med i eldre forsøk,
men i praksis forsvant også denne metoden da korndyrkinga i Notdland ble
historie. Det var de nye grønnfdr-

vekstene som fanget størst interesse til
å begynne med, og vi har derfor gjen-

l.l.e. pr. dekar aed alike

gienleggsruetoder.

Gjenleggsåret 1.

Uten dekkvekst
Havre (grønnf6r) . .

239

Bygg (høstet moden)

344

96

Gj.l.året *
engår t.il,3å!i*r.

316
287
275

226
267
294

nomfØrt en rekke forsøk med gjenlegg

i disse vekstene.

Italieøsk raigras er prøvd med ulike
såmengder. Resultatene viste i korthet

at

vekstsesongen

var for kort

til

å gi

helt gode avlinger av dekkveksten i
g1'enleggsåret, men samtidig var arten
så aggressiv overfor timotei at avlingene i 1. engår ble satt ktaftig tilbake.
Italiensk raigras kan derfor ikke anbefales som dekkvekst i Nordland. Det
samme gielder også for Westerwoldisk

raigras, Tewera. Sorten er prøvd i forsøk med ulike såmengder, ulik Ngjødsling og ulik høsteintensitet.
Generelt sett har §Testerwoldisk raigras gitt uievne avlinger i gjenleggsåret og som oftest meget tynn og dår-

lig eng. Ved å høste gienlegget 4

gan-

ger i veksttida sammenlignet med 2 og
3 høstinger har en redusert skadene på
enga betydelig, men samtidig ble avlinga i gienleggsåtet redusert så kraftig at vinninga gikk opp i spinninga.
Dessuten økes utgiftene til høsting

både direkte og kanskje særlig indirekte ved så store kiøreskadet at
en risikerer å ødelegge hele gjenlegget
før en er ferdig med den fjerde og
siste høstinga.
Ut fra disse erfaringer bør en fore-

løpig

iktr<e

bruke noen sort av kott-

varig raigras som dekkvekst

i

gjenlegg.

Fdrraps sorn dekkttekst har vætt
med i en rekke forsøksfelter, men resultatene har vist en voldsom variasion
fra helt gode til helt mislykkede felter.
En har ikke fått utslag i avling, hvetken i gienleggsåret eller i 1. engår, for
ulike såmengder fra 0,5 kg ril 2,0 kg
pr. dekar. Ved å øke radavstanden for
dekkveksten fta

t2 og 13 cm til

60 cm ble avlinga
6

i

30 og
gienleggsåret noe

redusert, men virkninga'i

t. engår, av

de ulike tadavstander, var så liten at
en i middel for en gienleggsperiode på
3 år fikk mindre avling ved de største
radavstandene. Videre var det

likt til

fikk friere

spillerom ved
at ugraset
store radavstander. Nytter en f6rXaps
som dekkvekst, kan en bruke såmengder på ca. 1,0 kg fuø Pr. dekar sådd

med vanlig radsåmaskin, men

for

å

unngå sterke skader på gienlegget, må

en høste dekkveksten etter ca. 70
vekstdøgn

i

1. halvdel av august. Som

dekkvekst har f6trapsen gitt svært
ujevne resultater, og en må derfor
regne med enkelte tilbakeslag dersom
en vil holde på denne gjenleggsmåten.
Oliereddik fullfører veksten i løpet
av et par måneder og blir høsta midt
i iuli. Denne tidlige høstinga fører til
meget rein og god eng, men avlinga i

gienleggsåret er liten. F6rkvaliteten
på dekkveksten er ikke På høgde med
raps, men når en slår ved begynnende

blomsring, er bruk av oliereddik
god og sikker gienleggsmetode

en

i Nord-

land.

Hatsre

er den av

grØnnf6rvekstene

som har gitt best avlingsresultat i middel for en gienleggsperiode på 3 år.
En får her jevnt gode avlinger i gjenleggsåret uten at dette fører til særlig
nedsatt kvalitet på enga i 1. engår. En

kan gjerne ta med 5-6 kg erter sammen med havre uten at dette ser ut til
å skade gienlegget.

Etter disse omfattende forsøk med
de nye grønnf6rvekstene ser det nå ut
til at ringen ersluttet.

Vi er tilbake ved havre som den

mest fordelaktige dekkvekst, med olje-

reddik hakk

i hæl. Kvaliteten

begge artene er

for

et minus, men de kan

ensileres,

og styrken ligger

i

litt om .høsten, slik at
på enga kommer fort i

busker seg

deres

skånsomhet mot de varige kulturgrasarter i gjenlegget. Men alle disse metoder hvor en bruket dekkvekst av et
eller annet slag har det til felles at en
må kjøte ut på gjenleggene om som-

veksten

2.

meren for å høste avlinga. Dette begrenser anvendeligheten av disse me-

gang neste vår.

Sein høstsåing, fta føtst i oktober
og seinere, ettef som det passer.
Her spirer ikke plantene før neste
vår, og engavlinga i 1. engår blir

i

noe redusert

todet på my{ord i nedbørrike kystdistrikter. Derfor har en i løpet av de

høstsåing, men

forhold

til

få utnyttet hele

til

tidlig

gjengjeld kan en
vekstsesongen

til

den grøden som går foran gienleg-

siste år drevet forsøk med

get.
høstsåing

for å finne ftam til

gjenleggsmetoder

som kunne oppheve en liten del av de
skadevirkninger driftsutviklinga har
ført med seg under våre jord- og klimaforhold. Etter de innledende undersøkelser har en festet seg ved to fordelaktige såtidet for timotei eller timo-

teidominert eng:

1. Tidlig

i

første halvpart
av august. Da spirer plantene og

Tabell

høstsåing,

i.

Resultater

i

En har regnet med at det måtte bli
særlig aktuelt å nytte grønnf6rvekster
som forgrøde før gjenlegg. Da kunne

en etter sterke vinterskader på enga
pløye om og så i grønnf6r, som da
kunne høstes i høvelig tid før høstsåinga av graset.

I tabell 3 viser en foreløpige resultater for tidlig og sein høstsåing etter
ulike forgrøder.

kg tørrstoll pr. dekar lra 4 lelter på

Vågøøes rued

alike tider lor høstsåing etter ulike forgrøder.

Grønnf6råret

1. engåt

2.

etgåt

Middel
alle åt

såtid

Forgtøde

Tidlig

Foraps

542

669

687

621

Oljereddik

428

682

664

572

F6rraps

816

465

725

Raigras

597

432

høstsåing
Sein
høstsåing

Av disse noe spinkle tesultater framgår det at en kan regne med liten av-

lingsforskjell mellom tidlig og sein
høstsåing i middel for grønnf6rå.ret og
de to første engår. Men for å oppnå
et best mulig resultat, er det avgjøt-

568

ende å ta størst mulig avling av grønn-

fdrveksten, og her renger en ikke å
ta hensyn til andre vekster. Derfor er
metodene med høstsåing etter grønn-

f6r lette å gjennomføre

i

praksis. Av

grønnf6rvekstene er det en tendens

til

at fdrraps peker seg ut

i

positiv lei

både ved tidlig og sein høstsåing. Ved
sein såing av forgrøden kan oljereddik

være

et brukbart altetnativ

i

forpin-

delse med tidlig høstsåing. Siden det

er så liten forskjell mellom tidlig
sein høstsåing kan en

og

i visse disttikter

etter behov regulere avlingsnivået fra
det ene året til det andre ved å skifte
mellom disse to ulike tider for høstsåing.

Ellers viser resultatene at disse metoder reduserte ugrasplagen og kjøreskadene på gjenleggene betydelig. Derfor anbefales høstsåing i en eller annen

form på all myrjord.

I

kystbygdet

med milde vintre bør tidlig høstsåing
foretrekkes, men der vintrene er stabile kan en stå friere i valget mellom
de

to

såtidene,

På kjørefast mineraljord i Salten og
Helgeland vil bygg til modning som
dekkvekst gi best resultat i en gjenleggsperiode

på tre år. Og

i

nordre

Nordland vil sannsynligvis en havreerterblanding gi mest avling i gienleggsperioden. Men disse metoder er
faglig sett mer krevende og dermed
mer risikobetont, enn høstsåing som

derfor må beffaktes som det mest aktuelle alternativ også på fastmarksjord.

Gralia Boktry k keri,

O

slo

