Korlvarig raigras
aad, aitenskupolig øssistent
Dd,aard, Vatberg
Kortvarig raigras med lovende egenskaper som
beite- og silovekst.
De kortvarige raigrastyper har evne til svært
rask gjenvekst. De kan gi store avlinger av god
kvalitet, også under våre klimatiske forhold.
Men uekstene ouetruintrer i,kke
og de må derfor dyrkingsteknisk behandles som- grønnf6rvekster
i likhet med f. eks. f6rraps
Raigrasarter, utvikling og prøving
Når det gjelder raigrasarter av agronomisk be_
tydning er det viktig for praktikeren å kunne skille
mellom følgende hovedtyper:

L

Engelsk raigras (Lolium perenne) er flerårig,
og den dyrkes som en av de viktigste eng_
grasarter i Vest- og Mellom-Europa så langt
nord som til Danmark og Sør-Sverige. Men
arten er emrå ikke tilstrekkelig hardfør, og
den har derfor ingen interesse for oss.

II. Italiensk raigras (Lolium multiflorrrm) blir
dyrket over store deler av verden. Arten skil_
ler seg fra flerårig Engelsk raigras ved at
den er mindre varig, ofte 1_2 tffig. I vårt
klima vil den vanligvis ikke kunne klare en
overvintring, men arten kan være aktuell for
oss som ettårig grønnf6rvekst. Italiensk raigras har, ved god gjødsling og ved rikelig
tilgang på fuktighet, svært god og rask vekst.
Avlingskvalitet og smaklighet, er meget
tilfredsstillende.

lI.

vekst.

tr'ra nederlandsk hold er det opplyst at frøproduksjonen med ettårig raigras blå siartet opp ved

i et

gamle diploide typene. f avling lå de kromosom_
fordobla sortene fullt på høyde, og bladmengden
var større både for 7. og 2. slåtten. Tørkeresisten_
sen var bedre og aksskytinga var noe seinere. på
g:runn av de lovende resultater en her fikk
har
ar,beidet med kromosomfordobling fortsatt i flere
europeiske land, innenfor artene Iialiensk_ og West_
erwoldisk raigras.
Her i landet er begge disse arter av raigras
prøvd i mindre omfang tidligere uten at de da
kunne hevde seg under de rådende driftsforhold.
Iinitiativet
1961 tok Utvatget for rot- og grønnf6rvekster
til å sette i gang eri Åndsomfattende
prøving med ettårig raigras i renbestand" og sam_
men med oljereddik og f6rraps. X,orsøkene ble
høstet 2--3 ganger, og de omiatter foruten rai_
grasleddene også f6rraps, f6rmargkål og grønrl_
f6rnepe.

Westerwoldisk raigras (Lolium multiflorum
westerwoldicum) er en ren ettårig (sommerannuell) form el. underart av Italiensk rai_
gras. Bortsett fra en raskere skuddutvikling
hos W'esterwoldisk raigras er det liten for"
skjell mellom Italiensk og Westerwoldisk rai_
gras når det gjelder de viktigste verdi- og
kvalitetsegenskaper som ettårig beite_ og silo_

århundreskiftet

Westerusold,isk rødgr,øs 1g65 Stateyæ
forsøksgo,ril,
Vågøncs. I torgrunnen, 70 il,øger etter iøsti,ng, bøk
S0 d,ager etter høsting.

begrenset område, W.ester_

wolde i Groningen, nær grensen mot Tyskland, og
en reg'ner med at den lokalsort som etter trvert
festnet seg i dette området framkom ved gjentatt

høsting av frø på vantig Italiensk raigras som
ble sådd om våren. på denne måte regner en med
at det gjennom frøavlen har funnet, sted et ut_
valg av den rene sommerannuelle type.
I begynnelsen av femtiårene tok nederlend"erne
opp arbeidet med kromosomfordobling av Wester_
woldisk raigras som de gjennom lengere tid har
h.att e-n betydelig frøeksport av. Ved prøvinga
viste det, seg at dette kromosomfordobla materi_

Resultatene

av kromosomfordoblet Westerwotdistr raigras ntI
også på nevnte erfaringsgrunnlag etablert her i

landet

i

196b.

ny vekst, som i dette tilfelle det ettår_
.
rge rargraset, blir tilgjengelig på markedet vil det,
naturligvis oppstå en rekl<e spårsrnål i forbindelse
med. dyrking og utnytting av veksten på best
mulig måte. Og selv om det ved forsøksstasjonene
rundt om i landet i de siste b år er drevet, en
intens forsøksvirksomhet med raigraset så må en
nok regne med" at det ennå vil ta en tid før veksten
er tilfredsstillende forsøksmessig omringet slik at
en kan få gyldige svar på ae vit<tigste spørsmå,J
en. stiller seg i forbindelse med dyrking av
ettårig
raigras.
Når- en

Men ettersom veksten ser ut til å kunne bli av
betydning som komponent i en rasjonell grovfOr_
produksjon må det være riktig, og viktig, at gård_
brukerne- tar opp dyrkinga og aermeO I sa tiatig
som mulig
prØver å dra nytte av yekstens sær_
-

egenskaper.

lt4

av disse forsøk har under de nå-

værende driftsforhold vist seg så vid.t lovend.e for
raigrasets vedkommende at dette nå anbefales d.yr_
ket
beite- og silovekst. Regulær frøfors5ming
-som

I.

Ettå,rdg f6roelcst

Som en følge av dårlig overvintringsevne er
klart at Itatiensk raigras ikke kan kornme på
tale som komponent i langvarig eng hos oss.
Men derimot er både Italiensk og Westerwoldisk
raigras aktuelle som ettårige f6rvekster på linje
det,

med fdrrapsen.

Disse ettårige f6rvekster må i det store og hele
betraktes som et svært verdifullt supplement til
den mer langvarige grasrnark for eng og beite.
De kan høstes for ensilering med det samme
maskinelle utstyr og etter de samme arbeidsmetoder som for siloeng ellers.
Særlig verdifullt er det å kunne ty til de ettårige
f6rvekstene om en f.eks. skulle være §å uheldig å
få mislykket gjenlegg eller svært sterk vinterskade på enga. Tar en videre i betraktning at den
vanlige grasmarka har en utpreget topp i tilvekstkurven, innebærer også dette et behov for å nytte
vekster med en annen utviklingsrytme, slik at både
produksjons- og arbeidstopper kan jevnes noe ut.
For å kunne tilby sin besetning en mest mulig
allsidig meny både på beite og f6rbrett er det derfor gunstig om en kunne dyrke flere ulike fdrvekster, og det er her at rargraset må ventes å
finne sin plass ved siden av den mer kjente f6rrap§en.

Det som særlig kjennetegner raigraset er

den

raske gjenveksten, og skal raigrasdyrking bli lønnsom, er det en forutsetning at en må kunne utnytte denne særegenskapen fullt ut. En må derfor
kreve minst tre fullgode avlinger i løpet av veksttida.
. Her er veksttidas lengde av stor betydning, og
det gjelder derfor å så tidligst mulig for eventuelt
å forsøke å" tøye vekstsesongen noe. Ved Statens
forsøksgard Vågønes har en oppnådd tre gode
avlinger henholdsvis 2,3 og 4t/, mined e'tter såing.

Nar det gjelder raigrasets reaksjon på vårt

noe kalde og fuktige sommerklima

i gjenleggsåret. Metoden
er alt prøvd i praksis i Nordland og vi ser at
raigras uten forbehold tilråes brukt som dekken god f6ravling allerede

Aktuelle bruksområder

er

resultatene

overraskende gode.

Da raigrase,t er svært ra§ktvoksende, setter det
store knau til, jeun tdl,gang på, fuktiglLet og dette
krav skulle det i de fleste kystbygder i Nordland
ikke være vanskelig å innfri.
Men en må fra første stund av tillegge dette
kravet stor betydning når det er spørsmål om valg
av vokseplass og i vurderingen av orn en skal gå
i gang med raigrasdyrking eller ikke. Inntreffer det
en tørkeperiocle og raigraset dyrkes på skarp
tørkesvak sandjord kan en vente at avlinga blir
svært dårlig.
Med hensyn til varmekravet ser det. ut til at
dette ikke er så stort som en skulle vente av en
grasart fra Sør-Europa. Alt i alt er det derfor
grunn til å tro at raigraset kan ha en fra^urtid
i Nord-Norge som ettårig beite- og silovekst.

vekst på grunnlag av observa§joner ene og alene
foretatt i gjenleggsåret. (Norden nr. 1 1966 og
Driftsringen nr. 4 1965).
I denne for,bindelse kan en ikke unnlate å. gjøte
det klart for gå,rdbrukeren at det ennå gjenstår
å se hvordan enga blir utseende til våren, og dette
med virkningen på enga er vel ikke helt uvesentlig når en skal vurdere verdien av en bestemt
gjenleggsmetode.

Men raigras som dekkvekst er likevel et nytt
og viktig alternativ som bØr undersøkes grundig
fra flere sider, før metoden kan anbefales.
Ved Statens forsøksgard Vågønes har en siden
1963 drevet gjenleggsforsøk med Italiensk raigras
som dekkvekst. Men det viser seg at denne raigrastypen er så sterkt aggressiv overfor timoteien
at den ikke kan anbefales som dekkvekst ved
gjenlegg av timoteieng.
Prøvinga av W'esterwoldisk raigras som dekkvekst begynte først i 1965, og vi har derfor ennå
ikke grunnlag til å uttale oss om hvordan denne
raigrastypen virker i så måte. Men det kan være
grunn til å tro at Westerwoldisk raigras er mindre
aggressivt som dekkvekst fordi den har en mer
opprett og åpen vekst enn vanlig Italiensk raigras.
Det er som en skjønner all grunn til å vise
måtehold med bruken av raigras som dekkvekst.
Men det er mulig at en ved hjelp av forsøk kart
komme fram til en avbalansert og arbeidsrnessig
lettvint gjenleggsmetode som kan gi tilfedsstillende avling samtidig med at skaden på gjenlegget
søkes redusert mest mulig.
I denne forbindelse må det samtidig tilføyes at
en ikke behøver å bli uten avling i gjenleggsåret
dersom man tar en fdrgrøde av f.eks. f6rraps om
sommeren, og så legger igjen til eng om høsten,
uten dekksæd. En kan også bruke raigras som
forgrøde, men da får en ikke utnyttet raigrasets
spesielle evne til gjenvekst utover høsten. Ved en
slik driftsmåte har en fordelen av å kunne behandle
forgrøden etter de krav denne stiller uten å måtte
ta hensyn til gjeniegget, samtidig med at høstgjenlegget erfaringsmessig byr på de fleste fordeler for den enga en skal anlegge.

Dyrking
Som grønnfdrvekst bør raigraset såes så tidlig
som mulig om våren. En såmengde på ca. 3,0 kg
pr. dekar ser ut til å være normalt for kromosomfordobla Westerwoldisk raigras. De diploide sortene
har mindre ftø, og det kan derfor være riktig å
senke såmengden ca. t/z kg for slike sorter. Der'
som en må bruke raigras som dekkvekst kan en
regne med at skaden på gienleget blir sterkere

jo

Muligheten for å bruke raigras som dekkvekst

frodigere veksten er i gjenleggsåre,t.
Dette medfører at en må senke såmengden av
1,5 kg pr. dekar
Westerwoldisk raigras til 1,0
måtehold med
i gjennleggsåker, og vise særskilt

oppsikt i Nordland.
Det. en særlig kan oppnå ved å bruke raigras
som dekkvekst er sjans€n til å kunne skaffe seg

Det har vært utført. forsøk med samdyrking av
raigras og andre vekster som f6rraps og oljereddik
i den hensikt å oppnå en større avling ved føl'ste
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Røi,gr,as som il,ekkuekst

ved gjenlegg av eng har siste året vakt berettiget

gjødslinga.
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'
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høsting, for senere å kunne utnytte gjenveksten
av raigraset fullt ut. De foreløpige resultate" av
denne samdyrkinga er ennå ikkJ så lovende at
metoden generelt kan tilrås. Men da det av hensyn
til f6rkvaJitet og smakelighet har vist seg gunstig
å nytte både raps og raigras sammen ved ensiler_
ing, har en ved forsøksgard.en gode erfaringer
med. å så raps og raigras på hver sin hatvdel-av
s€Lrnme skifte for så å høste vekstene sa^mmen til

ensilering.

Raigrasbestanden kan bli sterkt hemmet av
ugras, særlig vassarve, tidlig om våren før veksten

setter inn for alvor. Og her kan en som i de
fleste andre gra.sarter sprøyte med vanlige hor_
monpreparat av typer som f.eks. Z M _ 4 K eller
2,4-D. Sprøytemengden bør være litt i underkant
av det som ellers angis i norrrlene for grasmark,
men dersom ugrasbestanden ser ut til å ta over-

hånd, kan mengden økes noe uten særlig fare. Skal
en sprøyte, bør dette skje så snart raigraset har
tåLtt 3-4 blad. Dersom ugraset helt skulte ta over_
hånd og en ikke rekker å sprøyte i tide må feltet
høstes og ugraset fjernes ia Uatig som det lar
seg gjøre. Gjenveksten hos raigraset er va,nligvis
så sterk at ugraset ikke kan gjøre seg gjeldenale

etter første slåtteir.
Når det gjelder sorter av kortvarig raigras, ser
_
det ut til å være liten forskjeil. Vett Statens for_
søtsgard Vågønes har Italiensk- og Westerwold_
isk raigras stått svært likt i sa,må avfing. Men
det ser ut til at krornosomfordobla Westerwoldisk
raigras gir noe større L. og 2. slått enn vanlig
Italiensk raigras.
Avlingsstørrelsen for kortvarig raigras har ved
forsøksgarden variert mellom SOb og SOO kg tørr_

Spørsmål

om fdrraps

Da f6rraps er en forholdsvis ny plante i jord_
bruket her nord, ber jeg hermed «Nbraen» skaffe
en del utførlige opplysninger om plantens egen_
skaper, både ulemper og fordeler som silof6r.
T.9ku., Hvor lang veksttid? Hvor mange kg pr.
dekar? Hvor mye gjødsel? Kan den trårcs-som
dekksæd sammen med timotei istedenfor bygg og
havre? Hvor mange kg nedkast i silo pr.-å; oå
syreblanding? Hvor mange kg pr. f. e,

Da jeg etter våre forhold har en større åker

som jeg har tenkt å så til med f6rraps til våren,
vil jeg be om så mange opplysninger som mulig

før jeg begynner. Her i distrikte er det ingei
som har forsøkt f6rraps. For mitt vedkommende
blir det breisåing som er aktuelt.
Håper dere finner spalteplass for eventuelle innlegg både fra bønder og fagfolk.
.lErbøili,gst

Hønøld, Sørensen
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stoff pr. dekar. Tørrstoffinnholdet i friskt raigras
har variert mellom 10 og 15 /e. Kjemiske analyser
av raigraset er ikke utført for våre avlinger, men
resultatene fra andre hold tyder på at det prosentiske innhold av råprotein åg plantetrevlei ligger
på et lignende nivå som hos f6rraps. Sukkerinn_
holdet er relativt høgt og dyrene stæ, derfor stor
pris på raigraset både sorn silof6r og på beite.
Raigra"set setter sfore kr,ats ti,l, gjøitsti,ng,a.
EtjSr de erfaringer en foreiløpig har synes d.et
.
rimelig
å nytte et gjødslingsnivå på Zb_gO kg
fullgjødsel A pr. dekar + 40 t<g kaiksatpeter giit
etter 1., 2,,
eventuelt etter B. slåit dersom
- og for
det er muligheter
il ta fire høstinger _.
Raigraset ser ut til å sette pris på husdyr_
gjødsel og da en her vil få en -langt- bedre ut_
nytting
_ay husdyrgjødsla enn ved biuk til eng,
\ør _en del av gjødselkravet dekkes ved å gi mins[
4-5 tonn husdyrgjødsel pr. dekar.
Nonnalt bør raigraset høstes tre ganger i løpet
sommeren. Vanligvis vil det være høvelig å
nytte de første høstinger til ensilering, mens det
noe seinere på sommeren og høsten viivære behov
for å nytte raigrasfeltet til beiteland.

av

Raigraset er ikke egnet

til vanlig

høyproduksjon,

fordi det som følge av høgt vanninnnåia er svært
vanskelig it få" tørket skikkelig.
Tilslutt yil en bare peke på at de dagsaktuelle
norrner og metoder, som her er streifet i for_
bindelse med dyrking og utnytting av kortvarig
raigras, godt kan endres og fårskyves betraktelig
i tiden framover, etter hvert sorn vinner mer
erfaring i forsøk og prahsis.
"r,

Vedr. spørcntå,I otm tflrrø,ps
Så vidt en kan se er de fleste spørsmåI ved_
rørende dyrking og utnytting av fdiraps drøftet
av arnanuensis Odd ØstgLrd i «Norden» nr. Z 1965.

De resultater og edaringer ØsLgilrd, Ia fram
refererer seg til forsøk utf,ørt i Troms og Finnmark, og disse resultater burde derfor ha dån aller
største gyldighet for Sørensen.
Når det gjelder bruk av fdrraps som dekkvekst
ved gjenlegg av timoteieng er resultatene både
fra forsøk og praksis i Norclland svært varier_
ende, og det vil derfor være riktig å betrakte d.enne
gjenleggsmetoden som mindre sikker enn
den
tradisjonelle metode. Men her som ellers er den
teknikk en anvender av stor betydning. I den for_
bindelse synes det å være urrgjr""rrå", for den
enga en tar sikte på å anlegge, at en høster f6r_
rapsen relativt tidlig.
Dette med å la f6rrapsen i gjenleggsåker stå å
vokse utover høsten i håp om -å ta=*størst mutig
rapsavling har nok vært en sterkt medvirkende
flrsa.t< !:l mange mislykte gjenlegg. Det er natur_
ligvis fristende å la f6rap'sen *iå i *tiL" tilfelle,
men en bør være klar over at dette kan virke
skaclglig på gjenlegget og i samsvar med. dette
ta sine forholdsregler.

