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Forord
På møte i Rådet for Jordbruksforsøh februar 1968 ble det vedtatt at det
,t..iI"-oturleides en fåIesLeldirg åm forsøk med grønnf6rvekster som dekk'
skulle

vekst med amanuensis Ragnar Hiflestad som hovedredaktør. Meldingen
resulLatcr til og med 1968'
omfatte
"* priÅ""ae
forskere h"ar bearbeidet resultatene og skrevet om forsøkene på
de ulike institusjonene:
Statens forsøksgard Særheim' E"pp
Vit.ass. Ådne Håland
Yit.as.. Steinar Tveitnes Statens forsøksgard Furen-eset' Fure
Statens forsøksgard Yoll, Moholtan
Yi;:;;.. Styrkar Foss
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Vit.ass. Edvard
Statens forsøksgard vågønes, Bodø
Y1P"rg Sratens
Yit.ass. Ivar Schjelderup
forsøks[ard Hjt, T.om.ø
-

Yi....?:. Erling

Olsen

Avdelingsleder steinar
Amanuensis Nils

Bø

Statens forsøks[ard Løken, VJfu
statens stamsæå- og saueavlsg ard,

Tjøtta

skaland rnstitutt for pra,tef,ultur, yoflebekk

Materialet er koordinerl og bearbeidet for felles publisering av amanuensis
rrille st ad, Hellerud f o--rsøks - o g
grrå, s.rrÅ-?". ut.rut g"iio,
o
-erite.avls
eng- og beiteforsøk har fungert rr* ,ådukrlonsfomitd
for meldingen.
Ra gn ar

Mø,nus Jetne

r.

rnnredning

r de senere år er det ved flere av landets forsøksstasjoner i jord- og plantekultur utført forsøk med nye grønnf6rvekster som clekkvekst"er ved sienless
til. eng. De vekstene det {ørtt og frernst gjerder, er westerworJ"t .g i?å"It"":fl
raigras, f6raps og oljereddik som delvis Jr undersøkr i spesielle forJøk,
delvis
i sammenligning med.tidligere kjente gjenleggsmetoder]
-horsøkene er satt i gang.på eget initiati'ved de enkelte forsøkstasjoner,
og de er ikke utført e.tter felles {r.a_ner. ,4.rbe.ilsgruppen
for gjenlegg tit i,"g ,g
jorit.bruksfoisøh frkl, imidte"rtid i,"a gj"i'.r;*§å.tr" ui aZ
!:r.::
i"U*
Iorsøk
som fade"t.{or
for tiden er i gang, et sterkt inntrykk av ai-forsøkrllur"r" ..u,
såpass like at det ville være grunnlag for en felås publisering
a"tt" materi-

""

alet.

Flere av forsøksseriene som er omtalt i denne meldingen, er ennå ikke avsluttet, og materialet fra hver enkelt forsøksstasjo,
i'o."irpig lite. For de
".
enkelte
1t_asjoner ville det derfor på det nåværendl tidspunkt fuf" -rær" oktoelt å publisere materialet. samlei vil de derimot aller"'d. ,å gi grrrrlag for

visse konklusjoner av betydning

..
t)
ii)

for praksis.

Framstillin-gen av forsåksmaieriaråt er delt i to hovedavsnitt:
r'orsøk med. westerwoldsh. og italiensk raigras soru dekkaekster.
Det er først og_ fremst uliki såme-ngder åv dekkveksten so,' er undersøkt,
men i en del tilfelle er dette kombinert med ulike gjødslingsstyrke. i
gj;i
lg8gså-rer. Ulike tall høstingcr i gjenleggsåret or und1rsrkt p-å r.o"r,
Iå ferrer.
r-'

Forsøh med sammertlignin§ au lårskjåiige ilekltuekster.
Følgende dekkveks t ei h aiblr r i prøi-{ :-§rønnf or av korn (even r. i bla n din
g
med erter),.bygg Lil modning, oljereddik". I6rra_ps, westeru'ordsk og irariensf,
raigras og dessuten gjenlegg uten dekkvekst. I'h-,". enlselt {orsølisserie
har
bare noen av gjenleggs*"ioderr" vært med, og en har derfor ikke fuilsten-

dig,sammenlignllg, for alle disse gjenleggsmååne. yed forsøksgora", yoll
er dessuten åkerfaks og tidligkløåI pråa som dekkvek.t"r, åg vecl forsøksgarden
hg en også hatt foisøk med høstraps, -,årrupi og kvit_
So_11
sennep som dekkvekster.
Resultatene fra hver enkelt stasjon blir behandlet for seg under de respektive hovedavsnitt. En samlet vurdåring for samtlige ,"."ttåt", rfir gjort'i
et
eget avsnitt til slutt i meldingen
inneholder dessuten et avsnitt om bruk av grønnf6rvekster ved
. Meldingen
til-beite.-Disse
forsøkeue har et noe anner opplGs enn de r-rrig" o;
$jg"l-"sq
blir derfor behandlet for seg.
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I gjenleggsårct har en her høstet 100 kg tørrstoff pr. dekar mer ved sterk.
este enn ved svakeste gjødsling, men dette har ikke ført til noen reduksjon
av høyavlingen året etter. En skal her merke seg at de to feltene med hare to
gangers høsting i gjenlcggsåret var behandlet likt så nær som i gjødslings.
styrke. På det tredje feltet ble ledd II overgjødsel etter andre gangs slått, men
ledd I ble ikke overgjødslet med nitrogen etter denne slåtten.
Ett felt ble høstet slik det var forutsatt i planen. Høsteresultatet i kg tørr.
stoff pr. dekar for dette feltet var:

Det var her betydelig større avling i gjenleggsåret ved største

gjødsel.

mengde og tre gangers slått (ledd II) enn ved svakeste gjødsling og to gangers
slått (ledd I). I første engår var forholdet omvendt, og året etter var tørrstoff.
avlingene like for de to ledd.

To av feltene var forskjellig fra de andre i høstemåtc. Her ble først hele
feltet høstet under ett i overgangcn julifaugust. Ledd fI ble høstet igjen i de
siste dagene av august og overgjødslet etterpå. Den 23. - 24. september ble
hele feltet, dvs. håde ledd I og ledd If, høstet samtidig. Dette ga følgende
resultat i kg tørrstoff pr. dekar i gjenleggsåret og i to engår:

Dct blc litt mindre tørrstoffavling på ledd I enn på ledd II i gjenleggsåret,
og en må regne med at en utsettelse av høstingen for ledd I førtc til dårligere
kvalitet av raigraset. Størst virkning har dcnne sene andre høstingen for ledd
I hatt på enga året etter. Det ga hele 160 kg tørrstoff pr. dekar mindre enn
tedd II. I andre engår har avlingen for ledd f tatt seg opp igjen.

D. Statens forsøhsgard Vågønes
Forsøhspløn og forsøltsmateridle
I årene L966-68 ble det utført 9 forsøksfelter som tok sikte på å undersøke
virkningen av ulike såmengder av westerwoldsk raigras kombinert med ulik

L

nitrogengjødsling i gjenleggsåret. To av forsøksfeltcnc lå på forsøksgarden
Yågønes og de andrc 7 på forskjellige steder i Nordland.
Forsøksleddene var {ølgende:

Såmengder

Westerwoldsk raigras (Tewera), 0,5 kg pr. dekar

»
»

»
»

1,5» »
2,5» »

»
»
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Cjødsling

50 kg kalksapeter pr. dekar

75»
100

»

»»»
»»»

Minste N-mengde ble fordelt i to utsåinger (om våren og etter første sIått).
De to største N-mengder ble fordelt på tre utsåinger (om våren og etter 1. og
2. slått). I tillegg til N-gjødsling ble det gitt 70 kg kraftsuper (13 o/" P) og a0
kg- kaliumgjødsel (33 % K) pr. dekar.
Forsøksplanen var split-blokkplan (t :9,r :3). Feltene ble tilsådd med
3,0 kg Bodin timotei pr. dekar og skulle etter planen forsøkshøstes i gjenleggs'
året og to engår.
Gjennomsnittlig såtid for feltene var 5. juni. Dette er noe senere enn vanlig
på grunn av lang vinter med betydelig forsinket våronn i de siste årene. Både
graifrø og dekkvekst ble breisådd på alle feltene.
Det ble foretatt 3 høstinger i gjenleggsåret etter følgende kriterier:

slått: Yed begynnende skyting av raigraset, i alle tilfelle ikke senere enn
25. juli.
2. slått: 30-35 dager etter 1. slått.
3. slått: Så sent som mulig i september.
Bare på 5 av feltene ble høstingsplanen fulgt. På de flre andre feltene som
lå i nordre del av Nordland ble det, med såvidt sen sådato, ikke mulig å
1.

gjennomføre tre høstinger av raigraset.På12 {elter ble det foretatt to høstinger
og på to felter i Yesterålen bare en høsting.
- I engårene ble det foretatt to høstinger årlig, og gjødslingen var lik over
hele feltet, 70 kg fullgjødsel A pr. dekar om våren { 40 kg kalksalpeter etter
1. slått.
2. Aalingsresuhater

Avlingsresultatene i kg tørrstoff pr. dekar er vist i tabell 7. Yeil beregningen

er det {oretatt enkle samspillanalyser, men det kunne ikke påvises samspill
mellom såmengde og N-gjødsling for avlingsmengdene verken i gjenleggsåret
eller i engårene. En har derfor ikke funnet grunn til å gå videre med en faktoriell oppdeling og undersøkelse av materialet.
Tabell 7.'W"esterwoldsk raigras som dekkvekst ved gjenlegg
r.
Ke tørrstoff pr.
rrr. dekar.
Gjenleggs-

1.

år

engår

9

Såmengde dekkvekst:
0,5 kg pr. dekar . .. . . .

.

» ........:::

1,5» »
2,5» »

»

N-gjødsling gjenleggsår:
50 kg kalksalp./dekar ......

75»
100»

»
»

eng i Nordland.

Sum gjenl.år

f

1. engår

I

engar

7

4

243

7LL

962

570

98I

591

296

692
657

97L

596

259

691

959
981

585

284

689
681

q1a

»
))

7

til

975

576
596
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Det var påviselige avlingsutslag i gjenleggsåret både for såmengde og Ngjødsling, og utslagene var størst for de ulike trinn av såmengden.
I andre engår var det negativ virkning for økende såmengde av dekkveksten. Derimot kunne det ikke påvises noen avlingsforskjell etter ulik Ngjødsling selv om det var en svak tendens i samme retning som for ulike såmengder. Avlingssummen for gjenleggsår og første engår viste at virkningen
for begge grupper av forsøksledd praktisk talt b1e opphevet. I andre engår
var avlingen etter de ulike behandlinger i gjenleggsåret praktisk talt de samme.
Materialet har også blitt delt opp i grupper etler antall høstinger i gjenleggsåret, men en fant ikke vesentlige awik lra de refererte avlingstall i middel
for hele materialet. For de to feltene i Yesterålen kunne en i gjenleggsåret, med
bare en høsting, ikke påvise utslag Ior N-gjødsling, og dette tyder på at vekstsesongen ikke har vært lang nok til å få utnyttet de største N-mengdene. Avlingsnivået i gjenleggsåret lå på disse feltene noe lavere enn på de feltene som
var høstet i samsvar med planen. Til gjengjeld hadde en på disse feltene støue
avling i første engår slik at det hele jevnet seg ut.
3. Botanislt sammensetning
Resultatene av skjønnsmessig botanisk analyse er vist

i tabell

B.

Tabell B. Botanisk sammensetning i to engår med westerwoldsk raigras som
dekkvekst ved forsøk i Nordland, prosent.
Dekning

t.+2.
engår

Antall felter
Såmengde dekkvekst:
0,5 kg pr. dekar .

»»
2,5»» »
1,5

18

76

BO

»

7'I

BO

B4

B4

16

80

20

30

22

27

N-gjødsling gjenleggsår:
50 kg kalksalp./dekar ..

75»
I00 »

»
))

» ..:::

))

75

20
20

29
29
30

»

7l
69
68

75
69
63

Det ble registrert avtakende timoteiprosent og dekningsprosent ved stigende N-mengder, men det var bare små og nærmest ubetydelige utslag for
ulike såmengder. Dette er nærmest det motsatte av hva en skulle vente i forhold til avlingsresultatene. Men forsøksfeilen var meget stor, og det er neppe
grunn til å legge særlig vekt på disse små utslagene.
E. Statens forsøksgard Hoh
L. F or søksplan

og

for søksmateridle

I årene L965-67 ble det i Finnmark utført fire forsøk med stigende såmengder av westerwoldsk raigras. Såmengdene var henholdsvis 1,0, 2,0 og 3,0
kg pr. dekar. Dessuten var det med ett ledd uten dekkvekst og ett ledd med
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grønnf6rhavre (Nidar II) som dekkvekst. Engfrøet besto bare av timotei (Engmo), og-såmengden her var 3,0 kg p". dekar for leddet uten dekkvekst og 2;5
kS &r de_andre leddene. Såmengden av grønnfdrhavre var 18 hg pr. dekar.
Ett felt lå på leirjord, ett på myrjord og to på sandjord. Feltene var sådd
sent om våren, i tiden 14. - 29. juni. Tre av feltene ble høstet i gjenleggsåret
og i to engår og ett {elt bare i gjenleggsåret og første engår. Både i gjenleggsåret og i e-ngårene ble feltene høstet bare en gang pr. år. Høstetiden i gjenleg[såret var fra først i september til først i okrober. I engårene ble feltene høiiet
til vanlig tid for høyslått.
- Gjødslingen i gjenleggsåret var 3000 kg husdyrgjødsel pr. dekar på to av
feltene og 60 kg fullgjødsel A pr. dekar på de to andre. I engårene ble feltene
gjødslet med 60-70 kg fullgjødsel A pr. dekar.
I tillegg til feltene i Finnraark ble det ved forsøksgarden IIoIt i Tromsø i
L967-68 utført et tilsvarende forsøk etter en noe endret plan. Såmengdene av
westerwoldsk raigras var cle samme som i den foregående serien, men det ble
konlbin_ert med- en og to gangers høsting i gjenleggsåret. Yed en gangs høsting
(I) b_le d_etle utført i midten av august, ved to gangers høsting (II) v;d begyn1-en{e skyting for raigraset (ca. 10. aug.) og sist i september. I første engår
ble feltet høstet en gang, nemlig ved vanlig høyslått. Leddet med grønnf-6rhav-re ble sløy{et i.dette forsøket. Såmengden av engfrø var 2,0 kg pr. dekar
med bare timotei (Engmo).
Feltet lå på myrjord og ble sådd i midten av juni. Gjødslingen i gjenleggsåret v_,ar 60 kg fullgjødsel A pr. dekar og i engåret 70 kg fullgjødsel A pr. dekår.
Alle feltene var breisådde.

2. Aalingsresuhater og botønish sømmensetning
Avlingsr_esultaten_e er regnet om til fdrenheter.

Til t f6renhet har en regnet
med følgende mengder tørt materiale: I,5 kg raigras, 2,2 kg grønnf6rhåve,
1,8 k-g timotei i gjenleggsåret og 2,0 kg timoteihøy i engårene. Resultatene
av feltene i Finnmark går fram av tabell 9.
Tabell 9. Westerwoldsk raigras som dekkvekst ved gjenlegg
F.e. pr. dekar

til

eng i Finnmark.

Botanisk sammensetning
Middel av

Gjen-

1.

leggs- eng-

ar

år

,

Gjen-

eng-

år+

ar

2 eng-

år

1.

Gjenleggsar
o/
/o

o/
/o

%

tim. dekk- ugra

o/
/o

tirr.

vekst

a. Ingen delckvekst ....
b. t kg raigras
c. 2 t» » ........
d.3 » » ........
e. 18 kg grønnf6rhavre

109

.

31I
.

256

242
q1,

607
775

7L

266

234
243

276
280

795

27

834

264

794

25
20

40

66

248
66

9B

a
70
72
77

f

2. engår
o/
/o

andre

o/
/o

gras-

ugras

arter
29
10

84
75
OJ

J

l3

I
I

24

1

24

t

1,6

t6

rrengder av raigraset. Grønn-

fdrhavre ga omtrent sammo avling som minste såmengde av raigraset. Gjen'
legg uten dekkvekst ga minst avling. I første engår ga leddet -{e_d grønnf6r'
havre størst avling. Leddet med 1 kg raigras og gjenlegg uten dekkvekst kom
på de neste plassene, og lcddene med 2 og 3 kg raigras som dekkv_ekst ga
minst avling. f arrclre cngår ga leddet utcn dekkvekst minst avling. Det var
også en tendens til at leddet mr:d grønnf6rhavre som dekkvekst ga mindre
u.rlirrg enn lecldene med raigras som nå sto likt. I sum for alle tre år ga lcddct
med 3 kg raigras s[ørst avling. Gjenlegg rned henholdsvis I og 2 kg raigras

og grønn{6r havre sto omhent likt, og gjenlegg uten dckkvekst E;a avg.iort
mindre avling enn de andre gjenlcggsmetodene.
Beregninger ut fra f.e.-avlinger viste sikre avlingsforskjeller i gjenleggsåret (P<0,001), i andre cngår (P<0,01), og i surr for allc 3 år (P<0,001).
Skjønnsnr.essig botanisk analyse ble utført i alle år. Resultatene (tabell 9)
viser at i gjenleggsåret var innholdct av raigras noe større og innholdet av
ugras noe miodre etter største enn etter minste såmengde av raigras. I- 9rgåiene var innholdet av ugras størst og innholdet av timotei minst på leddene
med de stØrstc såmengdene av raigras. Innholdet av timotei var omtrent det
samme på leddet uten dekkvekst, ved I kg raigras og med grønnfdrhavre som
dekkvekst.
Tabell 10. Westerwoldsk raigrås som dekk'r'ekst ved gjenlegg
forsøksgarden llolt. Antall f.e. pr. dekar.

Ledd
[Iøsting
a.

b.
C"

Ingen dekkvekst
I kg raigras

2 t» ))

d. .3

» »

.....

..
..

LSD5% dekkvekstledd

LSDs%høstinger....

I

I{østing

4l
r51

t85
206
9
55

Gjenleggsår -l1. engår

1. engar

Gjenleggsår

I

til eng på

FIøsting

II

Høsting
45r

4I0
27r

.3r 5

183
150

22A

368

339
489
479

201

356

to9

244

60

II

65

t2i

Resultatene av fcltet på l{olt går fram av tabell 10. Avlingene i gjenleggsåret steg med stigende såmengder av raigraset både ved en og to gangers
høsting, og gjenlegg uten dekhvekst ga minst avling. På leddene med dekkvekst [a tå gangers høsting i gjenleggsåret større avling enn el gangs h_østing.
go størst avling ved gjenlcgg uten dekkvekst både ved en og
Førstc års
"rg i gjenleggsåret, og avlingene avtok med stigende såmengder
to gangers høsting
av raigras. På leddet uten dekkvekst og ved minste såmengde av raigras ga
første års eng større avling etter en enn ctter to gangers høsting i gjenleggsåret, mens det motsatte var tilfello med enp; hvor det var brukt 2 og 3 kg
raigras pr. dekar som dekkvekst.
I .r* for gjenleggsåret og første engår fikk en, ved en gangs høsting i
gjenlcggsåret, Jiørst f-e.-avling ved gjenlogg uten dekkvekst, og avlingene av[åf *åå stigende såmengder åv raigraset. Yed to gangers høsting i gjenleggs-

ti
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året var forholdet omvendt. En fikk da størst samlet f.e.-avling ved største

såmengde av raigraset og minst. avling_ ved gjenlegg uten dekkvef,st.

C:""r"**

med,raigras og to gangers høsting i gj,enleg"gså*iEl større samlet r"ii.g f?i
gjenleggsåret og første engår enn gj"ol.gg'uien defkvekst.
.-.i-kk..
avlingsforskjell i gjenleggsåret
.Regnet ut fra f.e.-avlingene vgJ d"t
mellom g o" o g. ro ga-nge,s. høsting ( p < 0,00 I ). \, i cl.ere "var a"i naa E"i gj
";?";;;:
g:". ^oq i_første engår sikker avlingsforskjell mellom de ulike detki,ekstieåd
ar.,001):,1 gjenleggså1.:r oC.,. sumJor" gjenleggsårer og {ørste engår var det
!f
dessuten
sikkerr samspill mellom dekkveksrledd og intall høsiinger (p<
.

0,001).

Resultatene av de b^otaniske anarysen-e i fertet på Hort viste at i gjenreggsåret utgjord"
30-50 prosent åv plantebestånden på leddet uten dekk"clul"1
vekst, men bare
0*10 proseni på leddene med raigras ,o,n'd"kk.,"kst og med
tendens
lavere ugrasinnhold etter største enn etter minste såroengåe
av
_til
raigras. rnnholdet av raigras økte fra ca.70 til ca. B0 prosent og innhoidet av
timotei avtok fra ca. 20 til ca. I0 prosent av plantedestandenofra minste til
største såmengde av raigras.
ca. B0 og-ugras ca. r0 prosent av prante, r fø,rstepåengår,utgjorde_timotei
bestand.en
leddet uten dekkvekst. på leddene med raigias som dekivekst
avtok timoteiinnholdet fra ca. 35 til ca. 5 prosent og ugra"sinnholdet økte rra
ca. 45 til ca..70 prosent fra minste til støiste såmågd"e av raigras. ner
var
ingen forskjeller av betydning mellom eng som var høsLet henb"oldsvis cn oo
to ganger i gjenleggsårel. Raigras som dekkvekst ga på dcrte feltet i der helE
en meget dårlig engbestand. Dette framgår også år'fig. l.

I kg raigras

Uten
dekkvekst

som dekkvekst

3 kg raigras
som dekkvekst

Fig. 1 Første års eng etter raigras som dekkvekst.
Foto: Ivar L. Andersen 6. juni

1968.

I
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Resultatene av de andre dekkvekstene som bare har vært med i mindre
omfang, skal gis en kort kommentar.
_Tidligkløver ga små avlinger i gjenleggsåret. Derimot overvintret den såvidt bra på et-par felter at den Sidio til å øke avlingen i første engår, spesielt
ved. 2. slått. Men avlingen i gjenleggsåret var for liten til at derihevdlr seg
som aktuell dekkvekst.
Åk""faks er en toårig grasart. r gjenleggsåret ga den små avlinger, ble aldri
over 10-15 cm høg, men ga en meget tett beitand. Åker{akslr prøvd på
bare ett felt, men den synes absolutt ikke aktuell som dekkvekst.
låi.S iy ettårig raigras gjennom annenhver labb har vært prøvd på et
par felter. Tanken var at med en avstand pil 26 crn i stedet for 13*åuo*
"*
såradene, ville det etter slått ta lengre tidlør raigraset dekket og stengte
ute
lyset for gr^as- qq kløverplantene. ForventningenJble ikke innfriåd. ailingen
i gjen]eggsårjt ble i middel 508 kg tørrstoff pi. dekar o,ot 527 ved såing gj-ennom hver labb, og avlingene i første engår-ble helt like for de to såoiåiåne.
Denne gjenleggsmåten med såing gjennom annenhver labb har hittil vært
prøvd p-å få felter, m-en erf_aringer fia bruk av metoden i praktisk engdyrking
tyder på at raigraset kan bli for tett også ved 26 crn mellom såradeie.
. Såing^av engfrlqet om våren uten d;kkvekst er en dårlig måte å utnytte
gjenleggsåret på. ugraset har lett for å ta overhånd, og avlågen blir lite;.

D. Statens forsølcsgard Vågønes
L. Grønnfdrhaore, firrøps og italiensk, raigøs som ilekhoelester
a, Forsøhsplan og forsølesmøteriale
I årene 1963-67 ble det utført B gjenleggsforsøk hvor en sammenlignet
havre, f6rraps og italiensk raigras som dekkvekster. Dessuten var det iled
ett ledd uten dekkvekst. Fire av feltene lå på forsøksgarden Yågønes, to på
Helgeland og to i Salten.
ble brukt følgende sorter og såmengder i kg pr. dekar: sol Ir havre
_ DetGartons
20
Early Giant f6rraps 1,0 kg og Novitå italiensk raigras l,S kg.
LC,
Forsøksplanen var 4 x Alatinsk kvådåt. alle feltene bre tlhådd må
B.odin timotei, 3,0 kg pr. dekar. Det var forutsetningen at feltene skulle gå i
gjenleggsåret og to engår.
Gjennomsnittlig såtid for alle feltene var 24. mai, og både dekkvekst og
englry ble_breisådd. Tre av feltene på forsøksgarden blJ lagt på myrjord o[
ett på sandjord.
gjødslingen i gjenleggsåret 45 kgkalisuperfosfat
-_^I1-forsøksg_arden-var
NoRKo og 20 kg kalkamgo-1salp9i9r p". dåkar. Iengårene bIe det giit vanlig
enggjødsling sorn svarer til 60 kg fullgjødsel A på sandjord. På felt"ene i distl
riktet var gjødslingsstyrken tilsvarenåe.
Feltene ble høstet to ganger i gjenleggsåret for å unngå store skader av
vassarv som i de fleste tilfelle var meget plagsom på forsommeren. Høstingene
ble utført i første halvdel av juli
*å"å.skiitet august-sept"mber, åtter
henholdsvis q\_"s?? vekstdøgn i "g-i
middel. Arle ledd ble-høstet iamtidig, men
det er uten videre klart at deiteikke yter full rettferdighet for havre åg f6rr3ps som kunne ha gitt,større avling i gjenleggsåret og sannsynligvis steikere
skade p1 enga o-m de hadde blitt høstet etter 70-80 vekitdøgn,'vedtidspuuktet
for skyting av havre.
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På to av feltene var bestanden av vassarv så mektig at feltene bare ble
høstet uten avlingskontroll for å berge gjenlegget, før dekkveksten var i stand
til å produsere en avling som kunne være karakteristisk for vedkommende att.
I engårene ble høstingen foretatt som vanlig høyslått i månedsskiftet juliaugust.

b.

Forsølasresuhater

Avlingsresultatene

i kg tørrstoff pr. dekar

går fram av tabell 15.

Tabell 15. Forskjellige grønnf6rvekster som dekkvekster ved gjenlegg
i Nordland. Kg tørrstoff pr. dekar.

Autall felter

til

eng

1.

Sum

engår

alle
ar

B

o

6

598
573

559
538

I2BB

.

s56

1390

Italiensk raigras

s69
496

533

r244

Uten dekkvekst

Havfe

....

F6rraps
LSD

s

.

I323

94

o/o

Resultatet fra gjenleggsåret er behe{tet med relativt stor forsøksfeil. Dette
skyldes i {ørste rekke vansker med en eksakt tørrstoffbestemmelse, særlig for
de spredte feltene. Yidere har ulik høstetid, bestemt av hensynet til å berge
feltet fra store skader på grunn av vassarv, gjort sitt til å øke forsøksfeilen.
På denne hakgrunn kan en ikke ut fra de foreliggende resultater påvise
noen forskjell mellom forsøksleddene i gjenleggsåret. Det eneste unntak i
denne forbindelse er forholdet mellom gjenlegg uten dekkvekst og gjenlegg
med fdrraps som dekkvekst, hvor en nok kan regne med en reell avlingsforskjell.
f første engår viser resultatene i likhet med tidligere forsøksresultater fra
Nordland (Yalberg 1968), at gjenlegg uten dekkvekst har gitt størst avling.
Avlingsforskjellen mellom de tre første forsøksleddene var imidlertid ubetydelige, mens italiensk raigras lå klart under de andre forsøksleddene. En må
derfor regne med at italiensk raigras var så dominerende i etableringsperioden
at det har blitt en uttynning av grasbestanden, selv om raigrasavlingen i
gjenleggsåret

I

i

disse forsøkene

var meget beskjeden.

andre engår var resultatene her som i tidligere forsøk (Yalberg 1968),
nærmest utjevnet, men en kunne likevel merke en viss ettervirkning av forsøksbehandlingen.
f sum for alle felter og år har f6rrapsleddet

gitt størst avling, og gjenlegg
med italiensk raigras eller ingen dekkvekst har gitt minst avling. Grønnf6rhavre kom i en mellomstilling, men haweleddene ble ofte svært uttynnet av
måse slik at de her refererte data neppe yter leddet full rettferdighet.
Det kunne ikke påvises sikre forskjeller mellom leddene i engas botaniske
sammensetning. Med grønnf6rhawre og f6rraps som dekkvekster og ved gjen-
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legg uten dekkvekst utgjorde timoteiinnholdet ca. 75 o/o av avlingene i begge
engårene, og ugrasinnholdet var ca. LS %. Det var en tydelig tendens til at
gjenlegg med italiensk raigras ga eng med mindre timotei og mer ugras enn
de andre leddene.

2. Fdrraps og itøliensk, raigras som ilehleuekster
a. Forsøltsplan

og forsølt

smateriale

I tilknytning til

forsøksserien som er omhandlet i foregående avsnitt, ble
det like ved siden av de fire feltene på Statens forsøksgard Yågønes anlagt
fire felter med ulike såmengder av f6rraps og italiensk raigras som dekkvekster.
Forsøksleddene var følgende:
Dekkøehst

ftaliensk raigras, Novita
F6rraps, Gartons Early Giant

Såmengile, kg

0,5
0,5

pr.

I,5
r,0

dekar
2,5
2,0

Forsøkene var utlagt som dobbelte blokkforsøk med en art i hver halvpart
av feltet og med"fire gjentak.
Dekkvekst og engfrø ble breisådd, og det ble sådd 3,0 kg Bodin rimotei
pr. dekar. Feltene skulle etter planen gå i gjenleggsåret og to engår.
Gjennomsnittlig såtid yar 26 mai. Tre av feltene ble utlagt på myrjord og
ett på sandjord. Jord og gjødsling var som til forsøkene i foregående avsnitt.
Feltene skulle etter planen høstes to ganger i gjenleggsåret. Første høsting
hle tatt etter 49 og andre høsting øtter 92 vekstdøgn. På to av feltene ble
vassarven så plagsom at forsøkshøsting ikke ble gjennomført. Her måtte høstingen foretas noen dager tidligere enn angitt ovenfor, og da var det ingen
utslag i avling mellom de ulike dekkvekster ettersom plantebestanden vesentlig besto av vassarv i alle forsøksledd.

b. Forsøksresuhater
Avlingsresultatene i kg tørrstoff pr. dekar går fram av tabell 16. Siden
forskjellen mellom dekkvekstartene viste seg å være liten, har en foretatt en
felles analyse av hele materialet, og til slutt har en delt opp variansen for
forsøksledd i mellom- og innengruppe-varians i det en har nytlet de to dekkvekstartene som hovedtyper. Resultatene for gjenleggsåret omfatter bare to
felter, mens resultatene i engårene bygger på fire felter.
I gjenleggsåret kunne det ikke påvises sikker forskjell mellom forsøksleddene. Avlingsøkningen for stigende såmengde var ubetydelig, mens det
derimot var en svak tendens til forskjell mellom dekkvekstartene. Resultatet
i gjenleggsåret er uten tvil sterkt påvirket av høstetidene som her var de
samme lor både raigras og f6rraps. Mens de valgte høsteintervallene ga raigraset de beste muligheter til å utnytte vekstsesongen, betinger de samme
høsteintervallene betydelig dårligere utnyttelse av f6rraps. F6rrapsavlingene
ville sannsynligvis ha blitt betydelig større dersom en hadde foretatt en }iøsting etter ca. B0 vekstdøgn.
f første engår kunne det påvises en viss {orskjell mellom forsøksleddene
(P<0,05), og dette skyldes først og fremst ulikheter i avlingsnivå mellom
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Tabell 16. F6rraps og italiensk raigras som dektvekster ved gjenlegg

til

eng

i Nordland. Kg tørrstoff pr. dekar.

Antall felter
Italiensle røigras:
Såmengde:
0,5 kg pr. dekar

1,5» »
2,5» »

Miildel

.

»
»

.

Gjenleggs-

1.

år

engår

q

Sum 1.

engar

*

2

4

4

4

372

674
652
634
654

6s6

1330
1324

660
663

1294

t342

too

388
380

672

2.

engår

I317

Forraps:
Såmengde:
0,5 kg pr. dekar

354

1,0

»

2,0»

))

»

36r

705
701

637
615

»

»

366

704

360

703

645
632

1316
1349
1335

96

46

5B

67

Middel . ...

dekkvekstartene. To høstinger av f6rraps i gjenleggsåret har ført til en go_d
etablering av timotei, og dei er ingen avlingsforskjell etter d_e ulike- såmengdene. Medlta[ensk raigras som dekkvekst har en fått noe mindre 1di"S i fgls_te
engår med klar tend6ns til nedsatt avling ved økende såmengder av dekkveksten.

andre engår er avlingsresultatene blitt utjevnet, og d_et kunne- ikke på*"11o* dekkvekstarter eller såmengder. Den botaniske
analysen viste at bestanden av timotei i første engår v-al noe tynnere-etter
italiånsk raigras enn etter f6rraps som dekkvekst. For karakterene delnin^g
om våren og"timoteiprosent vedslått var det ingen forskjeller etter ulike så'
mengder ro- f6r..pri men etter italiensk raigral war det 91 viss tendens til
nedgång i disse karakterene ved stigende såmengder av dekkveksten.

I

vises forskjellei verken

E. Statens forsølasgaril Hoh
Yed Statens forsøksgard Holt eller som spredte felter i dis_triktene er det
utført forsøk mecl ulike dekkvekster etter fire fors§ellige planer. Avlings'
resultatene fra alle forsøkene eI regnet om til f6renheter. For høstraps, våJraps, f6rraps, oljereddik og kvitsennep har en regnet ,1"q I,5 kg tørt materiale
til 1 f6renhet. Får de øvri{e vekstene iom har vært medn henvises til f6renhets'
verdiene som er oppgitt på side 425.

l.

Høst- og aåruøps som ilehkrtekster

a, Forsøkspløn og forsøksma,teriale
Ett forsøk med høst- og vårraps som dekkvekster ble utført ved Statens
forsøksgard Holt i 1957-58-. Såmengden v_ar 1,0 kg _p-r._ dekar-for- begge rapsformerå, og de ble prøvd henholdsvis med og utgn -30 kg Troll-mjøl^pr.^dekar
mot ugras."Dessutei var det med ett ledd uten dekkvekst. Feltet lå på myr-
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For bladfaks, engsvingel og hundegras ga høstsåing etter nepe minst
sammenlagt avling med omkring 730 f.e. pr. dekar. Høstsåing av de samme
grasartene etter f6rraps ga omtrent 160 flere f.e. og større avling enn vårsåing
uten dekkvekst, og som regel også større sammenlagt avling enn vårsåing med
raigras, f6rraps og grønnf6rhavre som dekkvekster.
På bladfaksrutene ble det størst sammenlagt avling på leddene med bygg
og oljereddik som dekkvekster med ca. 1035 f.e. pr. dekar. På rutene med
engsvingel og hundegras ga leddet med oljereddik overlegent størst avling
med henholdsvis 1106 ogL22B f.e. pr. dekar. De tilsvarende tall med bygg som
dekkvekst var henholdsvis 950 og 1046 f.e. pr. dekar.

IV. Samlet vurdering av resultatene
A. Itøliensk og westerwolilsk raigrøs som dekltoehster
Italiensk raigras er en ett- til toårig vekst. I såingsåret vil den som oftest
bare gi blad og ikke stengeldannelse. Normalt vil den ikke overvintre hos oss,
men det kan forekomme under spesielt gunstige forhold. Westerwoldsk raigras
er rent ettårig og skyter opp i strå allerede i såingsåret. Den har en mer åpen
vekst og er mindre bladrik enn italiensk raigras. Her i landet går begge typene
under betegnelsen ettårig raigras.
Tørrstoffinnholdet både i italiensk og i{esterwoldsk raigras er lavere enn
for flerårige grasarter, og en kan antyde 13-15 % som normalt. Tørrstoflinn'
holdet er imidlertid sterkt avhengig av )'tre faktorer, og gode vekstbetingelser
med rikelig nedbør og sterk gjødsling vil gi lavere tørrstoflinnhold enn ellers.
Høstetidspunktet har også stor betydning for tørrstoffinnholdet.
Underiøkelser over ulike såmengder av westerwoldsk raigras med 3-4 for'
skjellige trinn er utLørt på i alt 40 felter ved {orsøksgardene Særheim, Fureneiet,YoIl, Yågønes, Holt og Løken. Dessuten er to ulike såmengder sammenlignet på i aLt 24 felter ved Særheim, Fureneset og Løken. De fleste av disse
feltene har vært som lokale forsøk i forsøksgarden Løkens distrikt, dvs. fjellbygdene på Østlandet. Totalt sett har en således et stort materiale for å vur'
dere virkningen av ulike såmengder av westerwoldsk raigras.
I forsøkene med 3-4 såmengder har en i de fleste tilfelle begynt på et
meget lavt nivå, 0,5 kg frø pr. dekar og gått trinnvis oppover til 2,0-3,0 kg
pr. dekar. På Særheim har en også prøvd helt opp til 4,0 kg pf. dekar. I for'
søkene hvor det er sammenlignet bare to såmengder, har en brukt mengder
som ligger mellom 0,5 og 2,0 kg pr. dekar. Selv om disse forsøkene er utført
under virierende forhold, er det meget god sammenheng mellom resultatene
i de ulike landsdeler. Det er for alle forsøksseriene en tydelig stigning i avling
i gjenleggsåret med økende såmengder av westerwoldsk raigras.
--Avlingsnivået for westerwoldsk raigras er avgjort størst på Sør'Vestlandet, o[ en har også der fått de største utslagene i kg p1. dekar for_stigende
såmengder. Den prosentvise avlingsøkningen for stigende sårrrengder synes
imidleiticl å være tilnærmet den samme i de forskjellige landsdeler. Stigning i
såmengden fra 0,5-0,8 til2,0-2,5 kg pr. dekar har både ved Særheim, Fureneset
Yoll o[ Yågønes øket avlingen med L7-23 %. Disse resultatene er i god_overensstemmelse med andre undersøkelser hvor såmengden av westerwoldsk raigras for maksimal avling blir anbefalt til 3,5-4,0 kg p*. dekar for tetraploide
sorter (Skaland 1966, Furunes 1968).
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For italiensk raigras har en færre forsøk med sammenligning av ulike såmengder. Det ornfatter bare 12 felter som er utført ved Særheim og Yågønes
med såmengder fra 0,5 trl2,5 kg p*. dekar. Også i disse forsøkene har en økende
avling i gjenleggsåret for stigende såmengde, men avlingsutslagene er mindre
enn for westerwoldsk raigras. Særlig har forsøkene i Nordland gitt små avl, ingsutslag.

Felles for alle forsøkene med stigende såmengder av westerwoldsk og italiensk raigras er at de økende avlinger i gjenleggsåret har ført til redusert avling i første engår. Avlingsreduksjonen for såmengder av westerwoldsk raigras
fra 0,5-0,8 til 2,0-2,5 kg p". dekar har for forsøkene på Yestlandet, i Trøndelag og Nordland vært B-LD % for første engår. Tilnærmet samme avlingsreduksjon har en også hatt ved forsøkene i Finnmark. For de tilsvarende såmengdene
ipå Sør-Yestlandet har en hatt noe større avlingsreduksjon, ca. L4 o/o. Det har
således

§tøEe.

blitt større avlingsreduksjon når avlingsutslaget i gjenleggsåret er
I ett forsøk ved forsøksgarden Holt var avlingsreduksjonen i første

engår betyilelig større enn på deaeste andre feltene. Arilingsutsiagere i første
ongår skyldes først og fremst forskjeller ved I. slått. Yed 2. slått er forskjellene
som oftest små eller ubetydelige, og i andre engår eryanligvis avlingsforskjellene borte.
I sum for gjenleggsår og to engår er avlingene praktisk talt de samme for
alle såmengdene, eller de viser bare en svak tendens til økning ved stigende
såmengder. Avlingsreduksjonen i første engår ved stigende såmengder av dekk.
veksten er således tilnærmet kompensert ved økende avlinger i gjenleggsåret.

Det er imidlertid visse forhold som en bør ta

i betraktning.

I O"t er helt klart at store avlingsmengder av westeråldsk raigras som
Yeil å presse opp avlingene av raigraset kan en få større andel av avlingen
i gjenleggsåret, men det er bare spesielle forhold som tilsier en slik målsetting.
Anvendelsen av f6ret kommer her inn i bildet. Raigraset som dekkvekst bør
høstes innen en relativt kort tidsperiode. Dette tilsier at det som oftest må
høstes mekanisk, og i de fleste tilJelle vil det ila bli aktuelt å legge det i silo.
På grunn av det lave tørrstoflinnholdet i ettårig raigras må en regne med
større ensileringstap enn for vanlig gras. Det skulle derfor være en fordel at
mest mulig av den sar',lede avling tas i engårene. Enga skal dessuten ligge i
flere år, og det er viktig at en får god engbestand. Ut fra dette skulle det være
riktig å anbefale moderate såmengder av westerwoldsk raigras. Det bør ikke
overstige 1,5 kg pr. dekar, og I,0 kg er antakelig det som passer best. I dette
forsøksmaterialet er det ingenting som tilsier at en skal anbefale ulike så-

for de forskjellige landsdeler.
Yed moderate såmengder av ettårig raigras blir det glisnere bestand og
lett noe mer ugras først på sommeren i gjenleggsåret enn ved større såmengder.
Tidlig høsting eller ugrassprøyting skulle hjelpe på dette forholdet. Ugrasplagen i gjenleggsåret er særlig stor i Nord-Norge.
Westerwoldsk raigras er avgjort bedre egnet som dekkvekst enn italiensk
raigras. Direkte sammenligning mellom disse to vekstene er bare utført på
Særheim og Fureneset. I disse distriktene med til dels mild vinter, har itaiiensk raigras i enkelte tilfelle overvintret. Den har da fullstendig dominert
plantebestanden i det etterfølgende år. og gjenlegget har blitt totalt ødelagt.
mengder
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ut etter gjenleggsåret, vil det likevel gi
dårligere engbestand enn westerwoldsk raigras, og det har heller ikke gitl noel
fordeler i gjenleggsåret. Tidligere forsøk på Yestlandet har også vist at italiensk
raigras passe" dårlig som dekkvekst (Pestalozzi 1966).
-Raigraset er i ale forsøkene sådd med vanlig kornsåmaskin eller i enkelte
tillelle også breisådd. På Løken og Yoll har en også prøvd å så raigraset i
annenhver labb med den hensikt at dette skulle være mer skånsomt for gjenlegget. Resultatene fra begge stedene e_r nokså entydige, og metoden har ikke
viii noen spesielle fordeler. Forsøk på Særheim har vist at det ikke er nevneverdig fors$ell på engavlingene enten raigraset blandes med engfrøet eller
såes f-or seg irå tvers av engfrøet. Det synes de#or ikke å være særlig muligheter for Feilre gjenlegg ved spesielle såmåter for dekkveksten. Den måten
som arbeidsmessig sett er mest rasjonell, skulle derfor være å foretrekke.
Yirkningen av utite høstetider i gjenleggsåret er lite undersøkt i disse for§økene. De fleste feltene er høstet det antall ganger i gjenleggsåret som anses
Men selv om italiensk raigras dør

for normalt for ettårig raigras i de ulike landsdeler. I enkelte tilfelle er det
også foretatt flere høstinger enn ellers med den hensikt å skåne -gjqnlegget
niest mulig. Forsøkene i Trøndelag viste imidlertid at det er en fordel med
mange høslinger i gjenleggsåret. Det blir'særlig p"Et på_"-t avstanden mellom
først6 og andie høiiing ikke må være for lan-g. I Trøndelag ble hele 6 av 13
felter mislykket, og den viktigste årsaken til dette 1r_al at raigraset ble for tett
og ble stående for lenge før høsting.- Ett forsøk på Holt- ga bedre resultat med
ti enn med en gangs høsting i gjenleggsåret, mens to forsøk på, Fureneset_g-a
omtrent samme reJultat med to og fire gangers høsting i gjenleggsåret. Til'
svarende forsøk i Nord-Sverige har vist at det er en fordel med mange høst-

inser i sienlesgsåret (Andersson 1968).
"G"nEi"lt bå aet anbefales at westårwoldsk raigras høstes ved begynnende
skyting. I Sør-Norge vil første høsting bli 50-60 d_ager etter såing. Gjenveksten
komm6r meget raskt, og andre høsting bff tas 25-30 dager-de-retter igjen. I
Nord-Norge ga, det litt lengre tid for raigraset å nå fram til skyting. I dist'
rikter med lang veksttid er det aktuelt med tre og muligens fire høstinger i
løpet
- av sesongen.
Ulike gjødslingsstyrker i gjenleggsåret_er kombinert med ulike såmengder
av westeriloldsk iaigias i forsøkene ved Særheim, Yoll og Yågønes.-Økning i
Hiødslingsstyrke hai i disse forsøkene gitt sikker meravling i gjenleggsåret.
Dette hår imidlertid ikke svekket gjenlegget i nevneverdig grad. Det skulle
derfor være riktig å heve gjødselmengden atskillig utover det som er v_anlig
ved gjenlegg i koin, og en gjødselmengde tilsvarende vanlig gqd enggjøilsling
skulle være-fullt forsvarlig. Dette bekreftes også i forsøkene fra Løken.
Det er kjent fra tidligere forsøk på Sør-Østlandet at ettårig raigras gir
store utslag ior N-gjødsling (uhlen 1968). I det materialet som b_lfu lagt fram
i denne *elding"n,-fester en seg spesielt ved at utslagene for N'gjødsel er
betydelig mindre i Nordland enn lenger sør i landet.

B. Sammenligning mellom for shjellige deklwekster
Oljereililik sammenlignet med andre deklvekster _e1-prøyd i forsøk-på
Særheim, Løken, Tjøtta-og HoIt. Med oljeredilik som dekkvekst har en fått
store avlinger i gjenleggsåret, og i forsøkene på Særheim som har vært mest

'
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omfattende med denne veksten, er det bare westerwoldsk raigras som har gitt
større avling. oljereddik som dekkvekst har også gitt meget;od
og dette er særlig markert i forsøkene på Sær-heiå
"ogb".tåå,
såmengde
av
oljereddik
på
1,0-I,s
Lg
p*.
dekar
passe
synes
å
best. olie_
reddik som er en ertårig- vekj!,
9J peget rasktvoksende og-skal høstes vld
begynnende blomstring, dvs. 50-60dag6t etter såing. GjenvEksten er liteo, og
engplantene
{ai s9-{e utwiklingsmulig[oter utover etteisommeren og hø.i"r]
oljereddik må imidlertid høstes innen en meget korr tidsperiode da"f6rkvaliteten synker raskt etrer begynnende blomsqFg.- D-e-n p*å* derfor dårlig som
tilskuddsf6r over en lengre periode. Tørrstoffioihord"t'er dessuten megei lavt
(B
d"g er mindre godt egnet for ensilering. Av disse gruaner"er olje-2.%), gg

reddik en lite aktuell vekst, og selv_om den synes å"passe godt 3om dekkvek"st,
kanrcn ikLe regne med at den vil få noen sårlig uibredefse.
Koitsennep er prøvd som,dekkvekst på ett f"Tt på Holt, og den ga omtrent
samme resultat som oljereddik. Disse__vekstere

,ruog"Låt"r-.o*rt like
dekkvekster. vå*aps "r!å
ogiå p.roå i forsøk på Holt.
""
P"-gu litt lavere avlng både i gjenleggsårlt og-i"engårene onn.rj"råaait rg
kvitsennep, men omtrent samme resriliat .o*-hrrt""rp..
_ Forrøps er prøvd som dekkvekst ved alle forsøksitasionene som har bidratt til denne meldingen. av hensyn til gjenlegget har f6"rrapsen blitt høstet
på et relativt tidlig stadium (20-90 vekstd'ågn).Yed forsøkenå i Nordland har
den blitt høstet ekstra tidlig (ca. 50 vekstd-øgn) for å unngå store skader av
vassarv. Ved flere av feltene i Troms og Finimark har oglå veksttiden blitt
forholdsvis kort. I alle forsøkene med f6iraps som dekkvefst har d"; ikk" p;
langt nær fa1 s1{ til den er fullt utvokst, ig avlingene har derfor ikke blitt
store._Yed forsøkene i Troms.og-FinnÅrk
brukt høstraps, mens
1ærlig^
detpå alg de øvnge stedene er brukif6rrap_s. Det"r"d"t
er ingen
""r""tugtorrkj"u
mellom disse to formene, ,nen f6rraps er en-høstrapstypå som
er forådlet ried
henl|k^k p1-a gj størst mulig f6ravling i såingsåråt. "'
På sør-Yestlandeto Yestlandet, Trøndelag] Møre og Romsdal og i fjellbygdene på- Østlandet har f6rraps gitt- minåre aoln§ i gjenleggsEret Lnn
westenroldsk raigras. Dette_var også tilfelle på Tjøtta.i Fi'Jnmark har derimot høstraps gitt større avling enn- weste*Åldsk raigras, og i forsøkere på
vågønes viste f6rraps en tendens til større avling .ri ituli"i.k raigras.
r de distriktene hvor westerwoldsk raigras hai gitt større avling"enn f6rraps, har dette som oftest resultert i laver-e avling f første engår. lfren i sum
for gjenleggsår^og engir har_likevel raigraset gjeniomgående årt best. I tidligere forsøk på sør-Østlandet (Flillestad og -Skaland-t967\ sa westerwoldsk
raigras også større avling i gjenleggsåret ein_f6rrrpr, *",, o""dgangen i eng3vling etter raigraset var_så stor ai-f6rrapsen kom rit med størst"aving i suL
for gjenleggsår-og engår. r Finnmark ga Løstraps større avling i sum fJr gjenleggsår !g engår onn westerwoldsk ra--igras.
. D:, bqT påpekes at f6rraps e. eo *6g"t kra'full vekst. r fuktig og rå jord
gjør^den lite avseg. Dette er.antakelig-årsaken til de relativt sm"å i,Hnlene
av f6rraps i forsøkene oå]restlandet. r-fisse distriktene ga den ingen forfeler
fram{or gjenlegg uten dekkvekst.
F6rraps er
.meget aottakelig for klumprot? og dette kan være årsaken
til.. redusert avling
i enkelte tilfelle. såmengden a.., f6"raps som dekkvekst
bør være ca. 1,0 kg pr. dekar eller litt i overkant av 'dette. Det er den
samme såmengden som anbefales for vanlig dyrking av f6*aps (skaland

i

sine egenskaper

so_m
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og Håland Lg6g). Forsøkene i fjellbygclele på Østlandet viste

,årdtut"t blir oåtrent det

sammeSenten f6rrapsen

blir sådd

a_t

avlings'

med stor eller

liten radavstand.

westeruolilsk. raigras er prøvd i sammenlig"i"g Pg{ andre dekkvekster på
sør-Yestlandet, i Tiøndelu[, I\Iøre og Romsdal, i fjellbygdene på.Østlandet,
oa tirar" og i f innmark. I-Sør-Norge og-i helt opp til Tjøtta_har_raigraset gitt
åod"'u-rtiog;", og det står meget goat forhold til de andre dekkvekstene.
bJi" ga" iyalUirt fram av for-søkåne på Sør-Yestlandet hvor en h-ar spesielt
laos oik.ttid, D"e store avlingene av wåsterwoldsk "_aigras- har imidlertid ført
I
;iG" ".riiog.."drksjon i førie eugår i forhold til deindre dekkvekstene.
tilfreds'
,o* to, gjJnleggsår" og engår koÅmer likevel_raig-raset ut med etden
mest
stiltende iå.ottu"i I enfelte-av forsøkene har nok ikke raigraset fått
derfor
Det
er
dyrkingsteknikken..
selve
gjelder
når
det
L;;"ki" behandling
*"ue at en ved bed"re avpas'iig t-' såmengdi' høst-etider og gjødslingsstyrke
G" 8pp"a noe bedre ,"rirltrt åed raigras som dekkvekst eun dette forsøksmaterialet viser.
Bruk av westerwoldsk raigras som dekkvekst synes først ig fremst å ha
interesso i Sør-Norge og i TrÅdelago bortsett fra de nodbørrike strøkene på
yestlandet. Der hai aå itte vist Gg fordelaktig i forhold til gjenlegg uten
dekkvekst.
-- f Nrra-Norge har westorwoldsk raigras-gitt relativt.liten avling. Årsaken
til dette er at v"eksttiden i alminnelighet blir for kort til å få utnyttet denne
srasartens store gjenvekstevne, og ddtte blir særlig fremtredende i år med sen
ååi"-. f tiless tiilt avlingsnivåei i gje,Ieggsåret har vært lavt, har den også

eitt åoe ,rrf årg i første eigår. Yed forsøkene i Finnmark ga således raigraset
A;;lG;"".ultai enn både f"6rraps og grønnfdrhavre som dekkvekster. I Nordlandiar ikke westerwoldsk rai{rasiårt direkte sammenlignet med de andre
r.ønnf6rvekstene. Men {orsøkene med denne veksten båcle på Yågønes og som
Spr"atr felter i distriktene ga lite oppmuntrende resultater. I strøk med fuktig
.å**"r, som en har manfe stedeii denne landsdelen, vil dessuten gjentatte
t Lr.iog", med f6rhøster i-gjenleggsåret-forårsake betydelig skader .På cj:ni"nn"t.'O"tte vil være særlig utpieget på myrjord. Westcrwoldsk raigras bør
a"lio, ikke anbefales i denie landJdelen. De positive resultater med wester'
woldsk raigras som dekkvekst ved timoteigjenlegg på'Tjøtta antas bare å
sielde et m"eeet lite qeograflsk område på Helgeland, og det har klimatisk sett
iler til felles"med Tiønåelag enn Nord-Norge forøvrig'
Vinlig grønnfir av havie eller bygg, evlntuelt i blanding-med erter, har
vært meiiforsø"k ved Særheim, Foie"rieset, Løken, Tjøtta, Yågønes og Holt.
På Sør-Yestlandet har havre'erter grønnfdr gitt omtrent samme resultat som
f6rrans som dekkvekst. På Vestlandet har grønnf6r-havre ikke vist seg noe
i"rååirt.ig i forhold til gjenlegg uten dekkvåkst, men en skal være oppmerk,om på aifugleskade i eii del [i]f"lt" forårsaket tynn plantebestand- på grønnf6rruiene. Yåd større arealer med grønnf6rhavre kan derfor resultatet med
denne sienlesssmåten bli noe bedrJenn vist i disse forsøkene. I fjellbygdene
enn
,a ø..iåa"ifiar båile f6rraps og westerwoldskraigras gitt bedre resultat
resul'
bedre
betydelig
grønnf6rh-avr"
ga
fiøtt,
å;r;;iå;;; byes. I forsøket^på
iui """ fOr*ap.I"D" øvrige f6"sø["ne i-Noid-Norg9 rJist_e at gronnf6rhavre og
f6rraps gir oåtrent like"god e-ng, men f6rraps ga i.de fleste. tilfelle litt storre
."ff"'g i'gjenleggsåret. Så tidli"gere nevnt bl9 [østingen i.gjenleg§saret på de
n".r"i"t?åoe i"ftord-Norge utføit på et relativt tidlig stadium. Yed å utsette
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høstingen er det fare for at engplantene vil skades i sterkere grad med f6rrapenn med grønnf6rhavre som dekkvekst.
Gjenle_gg uten ilekkoekst er prøvd ved Særheimo Fureneset, Yollo Løken,
Tiøtta, Yågønes og Holt. r sør_-Nor_ge er det bare i de nedbørrike strøkene på
Yestlandet at gjenlegg uten dekkvekst synes å være aktuelt. Ellers har den-ne
gjenle-ggsmåten gitt for_liten avling i gjenleggsåret som ikke er kompensert
ved tilsvarende avlingsøkning i engårene i forhold til gienlegg med dekl.vekst.
Dette er i samsvar med_tidligere undersøkelser både på Sø"-Vistlandet (opsahl
og EyssdalJ.96!)_og i Trøndelag og Møre og Romsåal (Eikeland 1943). Også i Nord-Norge har en for det meste fått større avling i sum for gjen.leggsår
og engår ved å bruke en dekkvekst, og dette er i oierensstemrilelse
medtidligere undersøkelser i Nordland (Valberg 1968). Det er bare i spesielle
tilfelle at gjenlegg uten dekkvekst kan konkurrere med grønnf6rvekste^ne som
f.eks. når det aggressive italienske raigraset brukes som dekkvekst. r Troms
og-Finnmark har en også observert at første års eng etter gjenlegg med dekkvekst kan skades mer av_ o_vervintringssopper enn eng etter §jenlegg uten
dekkvekst. Dette er også bekreftet i forsøElAndersen IO0O;.
Yed såing av engfrøet uten dekkvekst vil det bli sterk uivikling av ugras,
dette
er-særlig markert under nord-norske forhold. Denne gjenliggsmåten
!g
har-derfor ikke gitt de o_verle_gne avlinger i første engår i forhoid til"[jenlegg
med dekkvekst som en kanskje_ 9kg!e vente. Ved flere gangers slåtii gje;:
kan en til en viss grad holde ugraset nede, mei .*-.lig our.""-.-k.o
|e_ggsåret
likevel virke hemmende på_utviklingen av engplantene. Dessutei få.
kjøreskader i åkeren på løs jord og under nedbøriile forhold. Yed forsøk"r,
i rroms
har. imidlertid ugrassprøyting i gjenleggsåret gitt en betydelig forbedring av
avlingel iførgte engår. Det samme er også funnet ved tid[gerå forsøk i F-inn-

mark (Schjelderup 1969).
ved tidligere undersøkelser i Nordland (valberg 1968) er det vist at høstsåing av gjenlegget er et meget aktuelt alternativ.-Da unngår en både kjøreskader og det me-ste_av u_graset. også i indre strøk av Tromi og Finnmarf der
vintrene er stabile, har det i praksis vist seg at høstsåing av Jngfrøet gir like
god og til dels bedre gjenlegg *on vårsåing. benne gjenlelggsmåtår, har i dette
forsøksmaterialet bare vært med i forsøket på Tjøiia, o§-timoteien viste der
meget godt avlingsresultat ved såing i midten av augus-t etter en grønnf6ravling.
By_gg til moilning har bare i liten utstrekning vært med i disse forsøkene,
:nen det er sammenlignet_med andre dekkvekster i forsøk på Fureneset, Voll,
Løken- og Tjøtta. Dette lille materialet viser at ingen ai de mest aktuelle
grørrn{6rvekstene €ir vesentlig.bedre eng enn korn til modning. Forsøkene på
Yoll viser at middels store_avlinger av westerwoldsk raigras g"ir dårligere eig
enn-byg.g
lil modning-_og delte er i samsvar med tidligeie foisøk på Sør-Østr
landet^(Hillestad og Skaland 1967). Er derimot raigraiavling"o *i*t moderat
som i forsøkg1" p-, Løken, er det ingen nevneverdig forskjeli'i engavling mellom disse dekkvekstene.
r de distrikter hvor !y_gg til_modning gir årvisse og gode avlinger, er det
neppe noen grunn til å forlate denne gjenleggsmåten. Giønnf6rveklstene som
dekkvekster er derfor først og fremst- av intiresse i de distrikter av landet
hvor korndyrking er mindre aktuelt, dessuten når det er små enheter som ikke
gjør det lulig å drive en rasjonell korndyrking eller der værforholdene om
høsten er for usikre for bruk av moderne høsteåaskiner.
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C. Virhning på, engas botaniske sammensetning
Botanisk analyse av enga er ikke gjennomført system-atisk i dette forsøks'
materialet, *", å" resultalene som foreligger, viser at det stort sett er små
forskieller'i engas botaniske sammensetnin[ etter ulike gjenleggsmåter.-Eng'
irrlif,"r i de f;este tilfelle bestått av timoiei, eventuelt i blanding med-rødtiro*r. I de tilfelle hvor dekkveksten har resultert i svak engavling, har dette
som oftest gitt økende ugrasmengde i første engår. Dette har særlig vist seg
ved store såmengder av ettårig raigras.
I forsøkerr" båd" på Yoll o{ Løt "r, har en fått større kløverinnhold i enga
etter bvss til modning enn ett-er f6rraps og westefw-oldsk raigras. I forsøkene
.a L"kLi"sa oeså olieieddik liten andel med kløver i engavlingen' Dette stem'
'*"" åårfig'*et titlligere forsøk på Sør-Østlanilet-(Hilleitad og.Skalancl 1967)
hro" *"uårwoldsk råigrr. gu "o-g med betydelig høgere kløverinnhold enn de
grønnf 6rvekstene.
øl'rise
ForSøket på Tjøtta tyder på at det er fo_rskjeller- q"llg* grasartene når
det sielder virkrrire .-, å"kk.rekst. Yed gjenleg§ med dekkvekst ble 9"91"1:
til
;;;';; ti*or"i reiativt mindre enn for åågsvirrgel og hundegras i forholdbe'
tirnoteien
derimot
ga
avingfået
;#;[;- uten dekkvekst. Yed høstsåing
ii,å"fiE'.ar"re avling enn de andre grasåtene. Dette ei i overe,ttstemmelse med
iå*rf"ttrrt på Yåttandet (Pestalozzi L967). I forsøkene på Sør-Yestlandet
h* fl"rårig ,ulg.u. vist seg å være et aggressil"t gras §om letlere rnotstår virk'
ningen av-dekkvekst enn andre grasarter.

Y. Bruk av grønnf6rvekster ved gjenlegg til beite
L. Opplysninger om forsøkene

V"a f"rtiiott for plantekultur ble det i årene 1965-67 lagt ut tre forsøksf"lt"r-å",l grønnf6rvåkster i forbindelse med gjenlegg.til.beite. Feltet i 1965

omfattet f6"rraps og grønnf6rnepe som- forgrøde til gjenl.egg utpå ettersom'
uten dekkvefsi, og de ,uå*" vekstene brukt som dekkvekst ved gjen'
"r*;";;"tren. vårgjenl"[g"t ble,høstet_mekanisk eller beitet direkte_ samtidig
i;;;
Å?å t æti"g r-, for§"ødeol"For feltene iL966.og-1967 ble det tatt med to sorter
;;lorr;p; ig gtråtornepe-, og dessuten gjenlgqg, om.våren uten dekkvekst
,"*i gj;"f"g! L".l ita6e;sk råigru., *esåiwoldJk raigras og grønnf6rhavre
r"* aEilW"ilter. SeIv om ingen"av feltene ble gjennom{ørt etter planen fullt
ut-'F"lt"r,"
sa de likevel opplysninger av verdi.
U pa ååtåtroldlg, skjør leire-, og ble-både i gjenleggsåret og^engår";;;i;.fæk"a ca. 60 f! tuitg5øasel fpr. dekar om våren og ca. 30 kg
1. høsting.
kalksalpeter
---i;årk;"e etter
ble sådd i må"nedsskittet mai-juni, og første høsting i gj_enleg-gsåret ble utført i månedsskiftet juli-august. Gjenlegget etter forgrødene ble
sådd umiddelbart etter høsting.
"--Vtgj";i"gg*""
ble vanligvls høstet to ganger-? mens.gjgllegget etter for'
grra"* i{f" biJ{orsøkshørt"ii.åirgsåret. I beiteårene ble feltene høstet som
E"g *Ja" eller tre slått, og de-bli,r heretter kalt en-går. Alle ledd ble snaub"itet av sau seinhøstes båd; i gjenleggsåret og i engårene'
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Forsøksplanen, med

to gjentak pr. felto kan

skisseres som følgende:

Brukemåte
F6rraps
Grønnf6rnepe

0,4

F6rraps
Grønnf6rnepe

0,2

F6rraps
Grønnf6rnepe

0,2

Raigras
Grønnf6rhavre

15,0

1,0 kg/da
»

0,5 kg/tla
»

0,5 kg/da
»

1,0 kg/da

Uten dekkvekst

))

Forgrød.e

i

gj enleggsråret

for gjenlegg uten dekk-

vekst. Gjenlegg ca.

l.

august

Deklaoehst med gjenlegg om våren

Første avling slått
Dekløehst med gjenlegg om våren

Første avliug beitet
Gjenlegg om våren
til tre høstinger

To

Alle gjenleggsledd ble tilsådd med 3 kg beitefrøblanding pr. dekar, sameglsStt av 30 o/o tinlot^ei, 45 _% elggvingel, TS o/o engrapp, 5 b/o rødlrJløver og
5 o/o k-vitkløver. Både forgrøde, dekkvekst og beitefiø 6Ii radsåild med 13,5

cm radavstand, beitefrøet på tvers av radretningen for dekkvekst og forgrøde.
av f6rraps ble_b-rukt sortene Gartons Early-Giant og Blako, av"grøinf6rnepe Civasto og Nobitter, av italiensk raigras Tetila Samo, av west-erwoldsk
raigras Tewera CB (begge tetraploider). Havren ble totalt ødelagt av fritflue,
og den gikk ut av forsøket.

2. Forsøksresuhater
a. Gjenleggs&ret
Slåtten ved første høsting ble utført med slåmaskin. Neperøttene ble derfor

stående igjen. Etter bare to måneders veksttid var de små og ville ikke utgjøre
noe støme som nyttbar avling. Nytt blldverk vokste opp på nepene igjenilter
slåtten, og røttene fortsatte å vokse. ved andre høstin§ 6le ,relere f,åstet for

Iå,".d:.rot-9g blad sammen, mens gjenleggsgraset ble stående i[jen. De øvrige
ledd.ble slått, og d-a-ble selvsagt også gjenleggsgraset trtt *"d. De gjennoåsnittlige avlingstall for gjenleggsåret er vist i t;bell 27.
Tabell 27. Forsøk ved

rnstitutt for plantekultur. Kg tørrstoff pr. dekar i
gjenleggsåret.

Bruksmåte

F6rraps

Grønnf6rnepe

Forgrøde

for gjenlegg

Dekkuehst. Første

avling ... . ..

457

403

Westerw.
raigras

Italiensk
raigras

Uten
dekkvekst

375

330

Gjenvekst etter slått

l89

321

L7t

t29

734

40s

350

336

I

1064
330

5941

5211

465r

"'å#,1i"*x';fJ; il1ltg;

696
375
274

425

5192

4582

2172

Sum

649

755

1

:

I

Bare 1966 , Bare 1967.
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Som forgrøde ga f6rraps noe større "oli"S enn grønn{6rnePe,-og likeså
til
som dekkvetst veå 1. høsiing. Yed 2. høsting- ga derimot grønnf6rnepe
mek'
høstet
var
avling
f?rste
nåi
både
f6"rup,
avling
å"t. U"tyaaig større

"rriFor grøn"f6rnepe.ble a'lingen ved 2. høsting
;;i;k;å når"d"n var beiiet.
enn etter slått-av første avling, o€ dette skyldes mest.at
*i"ar" Ztter beiting"planter
under beitingen. Planietaflet .Pr. rute var derfor
b"ta;dil dr; "pp
2' høsting

betydelig rnindre etter beiting enn etter-slått.- F6rrapsavlingen ved
r"f,.f"nde resultater for-beiting kontra slått ved første høsting.
"i# I sum for sesongen gaforgtødei" i gj".trromsnitt vel 400 kg tørrstoff,p_rdekar, mens f6rrap.".od dekkYvekst g" O-5_O-ZOO kg og grønnf6rnepe 750-1050
fs ir;.tof. Gjenlegg med raigras .Å d"kk'"kstlg gjenlegg uten dekkvekst
iå'ril" under få"rrpi.o* dek[vekst, men over forgrødene'
Umiilclelbart fø, førti" høsting i Lg67 brøt beitedyrl 9eCi1n på feltet'slik
o/o
Iedd for slått av dekkvåksten måtte gå ut.-Blako f6rraps lL.ca' 5
ua
""t"fr"
G;;ns Early Giant i avling, og de refirerte avlingstall er gjennom;;å;;
ori,
snitt for besse. Notritt", grønnf6r;be'spirte dårlig i L966 og ga bare 60

til Civasto]Dir." avliigståI for Nobitter er utelatt-i -oppgjøret'
r"ii.g
- pE fl""f.?Td
rutene med f6rraps og grønn{6inepe var det lite uglas ved 1. høsting,
o/o av avli,'gen, mens_det-utgjorde
,ra d" *"d raisras ur;io'rde ig""u."t 20-30
;/""na
a" 3å* .ru.".ådd om våren uten de[kvekst' Yed 2' slåtten
t;;it0-90
o7o ,gru, i avlingen dor det ikke var brukt dekkvekst' ellers var
a"a 20-30
".,
det lite ugras i 2. slåtten.
b. Engårene
gry}" 3l
engår
FJt"t anlagt i 1965 ble høstet bare en S3nø r-{ør9te
-p-'
pa
felter
ble alle
de
øvrige
dekkv-åksi.
dårlig bestand"etter gjenleggene^med
iectd'høstet to eller tiå eu"?Zr. Størst avling ved I. slått i alle år-ga l:ddene
med sienless i i"li-";;;.t ;f.rargi""l"gg ,I"o dekkvekst (tabelt 28). På rut'
Jgt ;'oar"r" *"di6r.a[i elle, grønnf 6rnep e som dekkvekst,
;;"?il;

ffiJ

i
Tabell 28. Forsøk ved Institutt for plantekultul. Kg tørrstoff pr. dekar
første engår.

Bruksmåte
Forqrsile

uten

i

gjenleggsåret

for gjenlegg

tlekkve[it

f I' slått
] Gjeuvekst
S"*

slått

første
beitet

Dekkaekst,

avling

Grønnf6rnepel

22t
503

206
471

124

677

Westerw. Italiensk
raigrasa

raigras2

Uten
dekkvekstz

/t

81

146

t1"""*"

591

50b

569

74
602

236
57L

Sum

666

646

1r5

616

807

Dehkaehst,første f
avling

F6rrapsl

f
I

1. slått

94

t66

362

558

561

240
406

r73

Gjenvekst

416

417

Sum

652

727

646

589

779

1.

slått

r Første slått for 1965-66, gjenvekst for 1966'
2 Etter slått i 1966 og etter beiting i 1967'
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var bestanden tynn og ga dårlig dekning. Beiting av dekkveksten synes likevel
å ha virket gunstigere enn slått, særlig for grønnf6rnepe, og også for raigrasleddene selv om denne sammenlikningen er for ulike år.
Selv om dekningen var dårlig ved I. slått på enkelte ruter, var de enkelte
planter kraftige, og bestanden tok seg opp. Ved 2. slåtten ga de ledd som
hailde dårlig 1. slått, jamt over større avling enn de med gjenlegg i juli-august.
I sum for første engår ga likevel gjenlegg uten dekkvekst, enten det var utført
om våren eller i juli-august, jamt over best resultat.
Fra våren av i første engår var bestanden tettest i juli-august'gjenlegget,
men kløveren gjorde lite av seg. Alle ledd var dominert av timotoi og/eller
engsvingel. På rutene etter raigras som dekkvekst var det likevel mye ugrasYed 2. slåtten hadde bestanden av timotei-engsvingel tatt seg opp også på
disse rutene, mens annet gras hadde økt sin andel på de øvrige. På ett felt var
det bra med kløver i vårgjenlegget uten dekkvekst og i gjenlegget med raigras
som dekkvekst
Fra andre engår er det avlingstall bare for feltet anlagt i L966. Det var
ingen påviselig avlingsforskjell mellom leddene, men gjenleggene i juli-augusto
sett under ett, hadde de høgeste gjennomsnittsavlinger ved 1. slått og i sum
for sesongen. Det var heller ikke påviselig forskjell mellom leddene i avlings'
sum for første og andre engår. Avlingstallene for gjenleggsår og første engår
vil derfor gi et godt grunnlag for helhetsvurderingen.
TabeII 29. Forsøk ved

fnstitutt for plantekultur. Kg tørrstoff pr. dekar for
gjenleggsår

Bruksmåte i gjenleggsåret

Fdrraps

f

første engår.
Grønnf6rnepe

Westerw.
raigras

Italiensk

Uten

raigras

dekkvekst

r309

LIg7

L272

Forgrøile for gjenlegg

uten dekkvekst

..........

t24L

1108

L2r9

lBIB

II

1489

Delcleuehst, førcte

avling slått
Dehkoekst, første

avlinq beitet

85

Bare feltet anlagt i L966 gir en fullstendig sammenlikning mellom alle ledd
sum for gjenleggsår og første engår, men delresultatene {ra de to andre
støtter helhetsinntrykket. For f6rraps som ga liten gjenvekst i gjenleggsåreto
er det blitt omtrent samme sluttresultat enten den er brukt som forgrøde eller
som dekkvekst, og det var liten forskjoll enten dekkveksten ble høstet meka'
nisk eller beitet direkte (tabell 29). Etter grønnf6rnepe som forgrøde ble det
mindre avling enn etter f6rraps. Når grønnfdrnepe derimot ble brukt som
dekkvekst, ga den meget stor avling ved 2. høsting, og dette virker til at denne
gjenleggsmåten har gitt størst avling i sum for gjenleggsår og første eng_år
For grønnfarnepe er det likevel tydelig at beitingen av dekkveksten har redu.
sert iotalavlingen i forhold til mekanisk høsting. Gjenlegg med westerwoldsk
raigras som dekkvekst har gitt mindre enn gtønnf6rnepe som dekkvekst, men
mer enn f6rraps.

i
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Italiensk raigras har stått omtrent likt med raps som dekkvekst. Gjenlegg uten dekkvekst om våren ga i sum noe bedre resultat enn der det var
brukt f6rraps som forgrøde eller som dekkvekst.
3. Konklusjon

I disse forsøkene fikk en godt gjenlegg av beitegrasartene ved å legge igjen
månedsskiftet juli-august. F6rraps var mer fordelaktig som forgrøde enn
grønnf6rnepe når en høstet bare bladene av den siste. Yed så kort veksttid
som i disse forsøkene vil ikke røttene utgjøre noe som avling. Yed tidligere
såing av forgrøden og noe senere høstingo kunne veksttiden ha blitt øket fra
to til tre måneder, og da ville grønnf6rnepe med blad og røttet ha gitt større
avling enn f6rraps.
F6rraps og grønnf6rnepe som dekkvekst ga store avlinger i gjenleggsåret,
spesielt grønnf6rnepene, men gjenleggene ble av vekslende kvalitet. Selv om
en oppnådde store avlinger i sum for gjenleggsår og ett eller to engår, og bestanden av beitegras jevnet seg ut, ga ikke gjenleggsmåtene et tilfredsstillende

i

helhetsinntrykk.
Gjenlegg med westerwoldsk raigras ga noe større total avling enn gjenlegg
om våren uten dekkvekst og gjenlegg i juli-august etter forgrøder. Men både
i første engår og senere var det mer ugras etter gjenlegg i raigras. Italiensk
raigras som dekkvekst ga totalt sett dårligst resultat i disse forsøkene.
Ved gjenlegg på ettersommeren ble det ikke kløver i første engår. Bare
ett av feltene hadde nevneverdig med kløver, og da bare etter gjenlegg om

våren uten dekkvekst og med raigras som dekkvekst.
Yed bruk av f6rraps eller grønnf6rnepe som forgrøde eller dekkvekst, vil
lang veksttid eller klumprotsmittet jord favorisere nepene.

YI.

Sammendrag

Meldingen omhandler forsøk med forskjellige grønnf6rvekster som dekkvekster ved gjenlegg til eng. Forsøkene er utført ved forsøksgardene Særheim,
Fureneset, Voll, Tjøtta, Yågønes, Holt og Løken og som spredte felter i de
respektive forsøksgardenes distrikter. Dessuten er spesielle forsøk med gtønn'
f6rvekster ved gjenlegg til beite utført ved Institutt for plantekultur, Norges
landbrukshøgskole.
Forsøkene har vært mest omfattende med westerwoldsk raigras som er
prøvd i alle landsdeler. En har særlig undersøkt ulike såmengder av dekk'
veksten, men også ulike gjødslingsstyrker og ulike antall høstinger i gjenleggsåret. Store avlinger av westerwoldsk raigras svekker gjenlegget i vesentlig grad.
Det må derfor brukes mindre såmengder av raigraset enn ellers, og det anbefales 1,0-1,5 kg p". dekar. Yed bruk av store såmengder, 3-4 kg pr. dekar, vil
en få større avling i gjenleggsåret? men omtrent tilsvarende redusert avling
og dessuten mer ugrasfull eng i det etterfølgende år. Det er viktig for gjen'
legget at raigraset ikke blir stående for lenge, og det bør høstes ved beg;rnnende
skyring. For de bedre jordbruksdistrikter vil det si 3-4 høstinger og for_a-ndre

diitrikter to

høstinger

i

gjenleggsåret. Under forutsetning av tilstrekkelig

mange høstinger og moderate såmengder av raigraset? synes det å være for'
svarlig med en gjødslingsstyrke som tilsvarer vanlig god enggjøilsling.

46L

Westerwoldsk raigras synes først og fremst å ha interesse som dekkvekst

i Sør-Norge og i Trøndelag, bortsett fra de nedbørrike strøkene på Yestlandet.
I Nord-Norge har det ikke vist noen fordeler fra"'for de øvrige grønnf6r'
vekstene verken i gjenleggsåret eller i engårene.
Italiensk raigras som dekkvekst har gitt dårligere engbestand enn westerwoldsk raigras. Det har også gitt mindre avling i gjenleggsåret og bør ikke
brukes som dekkvekst.

Oljereildik har gitt stor avling i gjenleggsåret og dessuten godengbestand.
Den passer der{or meget godt som dekkvekst. Men oljereddik er en lite aktuell
f6rvekst uten under spesielle forhold, og en kan ikke regne med at den vil få
noen særlig utbredelse. Kvitsennep har gitt omtrent samme avling som olje'
reddik båd; i gjenleggsåret og i engårene, mens vårraps har gitt litt mindre
avling i gjenleggsårer Åkerfaks og tidligkløver synes ikke å være aktuelle
dekkvekster.
F6rraps som dekkvekst er prøvd i alle landsdeler. Av hensyn til gjenlegget
er den høstet på et relativt tidlig stadium, og avlingene i gjenleggsåret har
derfor ikke blitt særlig store. På Sør- og Yestlandet, i Trøndelago Møre og
Romsdal og i fjellbygdene på Østlandet har f6rraps gitt mindre avling i gjen'
leggsåret enn westerwoldsk raigras? men som oftest bedre avling i første engår.
I ium for gjenleggsår og engår har likevel raigraset gjennomgående vært best.
For Nord-Norgeå vedkommende synes derimot f6rraps å passe bedre som dekkvekst enn westerwoldsk raigras.

i stor utstrekning gitt samme
I fjeilbygilene på Østlandet har derimot grønnf6ret vært

Yanlig grønnf6r av havre eller bygg har

resultat som f6rraps.

underlegent for både f6rraps og westerwoldsk raigras.

Gjenlegg uten dekkvekst er først og fremst aktuelt i de nedbørrike strøkene
på Yåstlanået. En har i disse distriktene ikke fått noe bedre samlet avlings'
iesultat verken med westerwoldsk raigras, f6rraps eller grønnf6rhavre som
dekkvekster. I Nord-Norge er høstsåing av gjenlegget etter en forgrøde meget
aktuelt. Dette særlig på grunn av at ugrasproblemet er stort og fordi det kan
bli betydelig kjøreskådei på enga ved vårgjenlegg. Også ved Institutt for
plantekultui ha, eo fått goil bestand av beitegrasartene ved såing i månedsskiftet juli-august uten dekkvekst.
By§g til modrrirrg har bare i liten utstrekning vært med i disse forsøkene.
Men de-resultatene som foreligger, viser at ingen av de aktuelle grønnf6r'
vekstene gir vesentlig bedre eng enn korn til modning. Denne gjenleggsmåten
bør derfoi fortsatt v:ære den mest utbredte i de distrikter og ved de driftsformer hvor korndl'rking er vanlig.

VII.

Summary

This report deals with results of field experiments concerning the eflecr of
different gieen fodder plants as nurse crops in mead,ow establishment. The
experiments were carried out at the State Experiment Stations Særheim, Fureneiet, Voll, Tjøtta, Yågønes, Holt and Løken, and as local experiments in the
districts of the diflerent stations. These stations are located in different parts
of the country. At the Farm Crops Institute, Agricultural College of Norway,
field experimånts with green fodder plants as nurse erops in pasture establish'
ment have been conducted.
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The planning and the design of the experiments have been individually for
each stalion. Due to the fact that the nurse crops investigated, to a great
extent have been the same at the different stations, the results are gathered
in one report.
The eiperiments have been most comprehensive with annual ryegrass (Lol'
ium multiflorum westerwoldicum) at different seeding rates as nurse crop.
Diflerent amounts of fertilizer and different numbers of cuttings in the seeding
year have also been included in some of the trials. High yield of annual ryegrass gave poor yield in the first year of ley. Annual IYggrass as nurse,crop has
iherefore to be sown with a low seeding rate, and 10-15 kg per hectare i§ recommended. High seeding rate of annual lyegrass? 30-40 kg per hectare: gave
higher yield in the year of establishment, but.equivalent lowe_r yield-in-the
firit yeår of ley with higher content of weeds. Annual ryegrass has to be harvested when the panicles emerge. In the good agricultural districts in South
Norway this means 3-4 cuttings and in other parts of the country 2 cut_tings in
the year of establishment. When using the correct seeding rate- and tbe right
Irrrmbe, of cuttings, the same amount of fertilizer as for ordinary ley can
be recommended in the year of establishment.
Annual ryegrass as a nurse crop is primarily of interest in Solth_-Norway,
except for the åreas on the west-coast which have heavy rainfall. fn North'
Nor*ay where the growing season is short, annual ryegrass does not have any
advantages compared to the other green fodder plants.
ItaliJn ryegråss as a nurse crop has given smaller yield b,oth in the_ year
of establishment and particulaily in the years of ley compared to annual ryegrass and is not recommended as nurse crop.
- Oil radish as nurse crop has given high yield in the year of establishment
and good stand in the years of ley. Due to its short growing period it seems
to bJa good nurse crop. Oil radish is however of very little int-erest as a fodder
plant and is not widely used. Oil mustard has given about the same yield as
oil radish and equal good stand in the years of ley. Summer rape has given
lower yield bothln the year of establishment and in the years of ley. Bromus
arvensis and early red clower seems not to be of interest as nurse crops.
Fodder rape (winter rape) as nurse crop is of a certarn interest in Norway,
and this crop has been included in the trials at all the stations which have
contributed io this report. Fodder rape has been harvested fairly early in this
trials, 70-90 days after seeding. The yield has therfore not been very high. In
South-Norway it has given lower yield than annual ryegrass, but in most eases
higher yield in the years of ley. The total yield for the year of establishment
and thi years of ley has however been higher with annual ryegrass as a nurse
crop. In-North-Norway fodder rape seems better suited as a nurse crop than

annual ryegrass.
Oats ånd barley for green fodder have given abouth the same yield in the
years of ley as foddor rape in most parts of the country. in the mountain
valleys in South-NoIway oats as green fodder was however inferior to both
fodder rape and annual ryegrass.
In the areas on the wesi-coast with heavy rainfall establishment of the
ley witout a nurse crop seems most favourable. Annual ryegrass, fodder rape
and oats for green fodder have as a total given poorer results in these districts.
In North-Norway seeding of the ley in the autumn without a nurse crop
is of great interest. This is mainly due to the weed problems which are severe
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in this district. The trials at the Farm Crops Institute also showed that seeding
of the pasture plants in July/August without a nurse crop gave a good stand.
Barley for grain as nurse crop has only been included on a small scale
in these trials. But the results have shown that none of the green fodder plants
give a better stand of the ley than barley for grain. This method of .establishment of the ley should therefore still be the most common in the districts
where barley for grain is normally grown.
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