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[. Innledning

Meldinga omfatter i alt 9 forsøks-
felter anlagt på følgende steder:

7 ved Statens ilemonstrasions' og

forsøksgard, Suønh,ottil,, t ved Finn-
ncørk land,bruksskole, 2 ved Stq,tens

forsøksga,rd, Ilolt, 4 ved Støtens for-
søksgar(l, Vågønes og 1 ved Statens
sta,nnsæd- o g søueøols g a,ril, T iøtta.

Forsøksplanen var opprinnelig tenkt
sogn fellesplan for forsøk i Nordka-
lottområdet. En ville undersøke virk-
ninga av ulik N-gjødsling og ulike ti-
der for 1. slått på avling og stofflig
innhold i timoteieng. Hensikten var å
skaffe et sammenligningsgrunnlag
mellom høyslått og siloslått, som på
slutten av 1950-årene begynte å auke
i aktualitet.

Materialet er lite og meget uorto-
gonalt, men det kan likevel være av
en viss interesse for det videre arbeid
med høstetidsproblemene i Nord-
Norge.

Ved utarbeiding av denne meldinga
har avdelingsleder Steinq'r Bø bear'
beidd og beskrevet resultatene fra
forsøket på Tjøtta. Dette er seinere
tilpasset tekst og tabellverk i resten
av meldinga.

X'ordøyelighetsundersøkelsene og
de kjemiske analysene av høYet fra
Tjøtta er utført ved Institutt for hus-
dyrernæring og fSringslære, Norges
landbrukshøgskole.

De kjemiske analyser av plantema-
terialet fra de andre feltene er fore-
tatt ved Statens landbrukskjemiske
kontrollstasjon Holt.

II. ForsPksmateriale

AIle forsøk i serien er lagt ut etter en faktoriell plan av split-plot typen.
Følgende ledd inngikk i planen:

Høstetider:

Ledd 1. slått 2. slått

a,
b.
c.
d.

Timoteien ca.25 cm}:^øg
Begynnende skyting

>> blomstring
» .>>

Begynnende skyting (ca.30. aug.)
Samtidig med a

)>>>»
Høstes ikke

Gjøds1ing, kg pr. dekar:

Ledd Ilalksalpeter 15,5 pst. N

Om våren Etter 1. slått

a-c a-c

20 (3,1 kg N)
20 (3,1 » »)
20 (3,1 » »)

I
il

III

20 (3,1 kC N)
40 (6,2 » »)
60 (9,3 » »)

40 ( 6,2 kC N)
60 ( 9,3 >> »)
80(12,4» »)
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I tillegg ble det gitt en grunngjøds-
ling til alle ledd på 30 kg superfosfat
8 prosent (2,4 kg P) og 25 kg kalium-
gjødsel 33 prosent (8,25 kg K).

Tit feltene på Vågønes ble den for-
utsatte P-gjødselmengde tilført i
kraftsuperfosfat med 13 prosent P, og
til feltet på Tjøtta ble det nytta 40 kg
NORKO kalisuperfosfat til grunn-
gjødsling. Dette tilsvarer 3,0 kg P og
8,0 kg K pr. dekar.

Gjødslingsleddene var i forsøkene
utlagt som storruter og fordelt i et
3 x 3 latinsk kvadrat. Gjødslingsrute-
ne var delt i 4 høstetidsruter, men Ii-
kevel slik at hver høstetidsrute gikk
gjennom heile feltet. Feltene ble an-
iagt i 1. års eng. De ble tilsådd med
Engmo timotei på Holt og i F inn-
mark, og med Bod,in timotei Ph YLgø-
nes og på Tjøtta. En har regnet med
å få et bedre sammenligningsgrunn-

lag, r"6 å nytte sorter som var best
mulig lokalt tilpasset, framfor å nytte
samme sort på alle forsøksstedene.

Tabell 1 gir en oversikt med oPP-

lysninger om de enkelte felter i se-

rien.
På felt nr.2, og på felt nr.9, fjerde

høsteår, ble 2.-slåtten ikke høstet. På
felt nr. 3 og 4, ledd c, ble heller ikke
2.-slåtten høstet i 1959.

Det ble tatt avllngsprØver til kje-
misk analyse fra alle feltene i serien,
men ikke i alle år, og på Tjøtta ble
det bare tatt en middelprøve for hver
høstetid. Derfor er materialet fra den
kjemiske analysen mer uortogonalt
enn de andre forsøksresultatene.

Det ble dessuten ttført fordøyelig-
hetsundersøkelser med høy fra a-, b-
og c-leddene, av feltet på Tiøtta i
årene 1959-61.

III. Tid for hgsting

Da høstetiden i denne forsøksserien
var bestemt av plantenes utviklings-
trinn, måtte en regne med at høsteda-
toen kunne gi et visst bilde av timo-
teiens utvikling og vekst ut gjennom
sesongen på de ulike forsøkssteder i
Nord-Norge.

I tabell 2 }:rar en derfor beregnet og
stilt sammen de midlere høstedatoer
for 1. og 2. slått. Materialet er imid-
lertid så lite at det ikke gir særlig go-
de holdepunkter for gyldige slutnin-
ger.

Men ser en nærmere på resultatene,
er det tydelig at timoteien nådde
fram til høsteferdige stadier noe tid-
ligere på Tjøtta og Vågønes enn på de
andre forsøkssteder. Videre var for-
skjellen i høstedato for 1. slått stør'st
ved 25 cm-stadiet og minst ved
blomstring. Dette viser at utviklinga
av timoteien fra den er 25 cm lang og
fram til blomstring har gått raskere
på de nordiige forsøkssteder enn len-
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ger sør. Dette stemmer for så vidt
med resultatene til Lawscher og
Pri,nta (1955 og 1959). Forskjellen i
utviklingstider mellom feltene i Troms
og F innmark er sannsynligvis mest
betinget av forholdet kystklima : inn-
landsklima. Veksten kom raskest i
gang på Holt, hvor timoteien nådde
25 cm-stadiet og skyting først, mens
en høgere sommertemperatur i Finn-
mark har ført til en raskere utvikling
fra skyting og fram til blomstring.

Lauscher og Printz (1. c.) viste og-
så at veksttiden for gras i indre byg-
der av Nordland og i tYPiske fjell-
bygder sør i landet, mange steder
kunne være like kort som i Finnmark,
mens veksttiden langs heile kysten
var betydelig lengre.

Dette skulle tyde på at vi har en
rekke steder i landet, spesielt i Nord-
Norge, hvor vekstsesongen er for kort
til å gi full utnytting av timoteiens
vekstevne.



Tabell 2. Midlere høstedatoer på de forskjellige forsøkssteder i Nord-Norge
når høstetiden er bestemt av utviklingsstadiet.

Utviklingstrinn ved 1. slått 2. slått

F orsøkssted

Antall Når timo-
felt- teien er

høstinger ca.25 cm
lang

a

Når timo- Når timo-
teien be- teien be-
gynner å gynner å
blomstre skyte på

c ledd a

Når timo-
teien be-
gynner å

skyte
b

Middel for 2
steder i F innmark

Statens forsøks- 7 2316 10/7 618 30/8
gard Holt, Tromsø

3/e

gard Vågønes, Bodø

Statens stamsæd-
og saueavlsgard, Tjøtta

2616 2217

,2
717 t4l7 2917 10/e

rle7 6

lWilaleltemDeratr
*t - i*j..rrh

1r,0

Høstetidsspørsmålet blir følgelig i
stor utstrekning avhengig av belig-
genheten, hvor klima^forholdene spil-
Ier en avgjørende rolle for valg av
den optimale hø§tetid.

Når det gjelder klima, kan en i
Nord-Norge regne med at tempera-

turen som oftest vil være en minus-
faktor for utvikling av timotei. Ved
Statens forsøksgard Vågønes er det
siden 1928 notert nøyaktig blomst-
ringsdato for timotei fram til 1968.

I figur t har en konstruert regre-
sjonslinjen for sammenhengen mel-

510!52025
BloEstrlng, døgn etter r0 Jul
!1g. 1. Regreslon av tlato for bloEstrlng av tlmotel,
Statsns forsøkstard Vågøes 1928 - 1968.

på middeltemperatren i nal - juLt ved

409



lom middeltemperaturene for mai-
juli og blomstringsdato for timotei,
angitt som antall døgn etter 30. juni.
Det kunne påvises signifikant negativ
korrelasjon mellom middeltemperatu-
ren for mai-juli og tid fram til
blomstring (r: : 0,817). Men det
kunne ikke påvises noen sammenheng
mellom nedbØrmengden og tid fram
til blomstring. Etter disse iakttakel-
ser over en periode på 40 år har det
forekommet en forskjell på 51 dager

i

i

mellom tidligste og seineste blomst-
ring av timotei. Dette skulle tydelig
demonstrere at den optimale høstetid
på samme sted kan variere betydelig
fra år til år, særlig avhengig av tem-
peraturen i veksttiden.

I praksis fører dette til at høste-
tidskriteriene bør knytes til utvik-
lingsstadiet hos grasartene, uten hen-
syn til generelle tidsangivelser basert
på almanakken.

IV. Fors6ksresultater

A. Tørrstottauling

7. Forsøksårene
Avlingsresultatene i kg tørrstoff

pr. dekar framgår av tabell 3. Tallene
er middeltall for N-gjødsling over
høstetider, og for høstetider over N-
gjødsling, på de ulike forsøkssteder.

I det opprinnelige materialet var
avlinga beregnet som høy for feltene
på" Tjøtta, Holt og i X'innmark. f,'or å
få materialet mest mulig sammen-
Iignbart har en regnet om høyavlin-
gene til kg tørrstoff, idet en rried støt-
te i tidligere observasjoner skjønns-
messig har satt tørrstoffinnholdet i
høy til 85 prosent.

I tig.2 er de tilhørende hovedtabel-
ler utformet grafisk for å gi en bedre
oversikt over de enkelte ledd i for-
sØksplanen. Sammenligner en middel-
tallene for sum avling i 1. + 2. slått
av høstetidsleddene a, b og c med
middeltallene for høstetidsledd d in-
nen hvert gjødslingsledd, viser det seg
at en ved alle forsøkssteder har fått
stØme avling etter 6n slått på blomst-
ringsstadiet enn etter to slåtter hvor
tiden for 1. slått har variert fua 25
cm-stadiet og fram til blomstring.
Men denne sammenligning skjuler det

innbyrdes forhold mellom høstetids-
leddene a, b og c, som framgår av
tig. 2. Her viser det seg at høstetide-
ne a og b har gitt betydelig mindre
avling enn ledd d, mens ledd c som
oftest har gitt størst avling av alle
ledd. Noe en for øwig måtte regne
med da ledd c og d ble høstet samti-
dig ved begynnende blomstring, og
hvor dessuten ledd c ble overgjødslet
og høstet 6n gang til. Resultatene av
denne sammenligning mellom 6n og to
høstinger i veksttiden var, som en ser,
svært likeartet for alle forsøkssteder.
Derfor har en ved testing av dette
forholdet ikke skilt mellom forsøks-
steder men nyttet heile materialet.
Ved hjelp av t-test kunne det påvises
forskjell mellom middeltallene for
ledd a+b+c på den ene siden og
ledd d på den andre*) (P(0,001), ved
n:63. Gjødslingseffekten var der-
imot noe forskjellig på de ulike for-
søkssteder.

Ved bare en slått kunne det ikke
påvises noen effekt av N-gjødsling,
utover 40 kg kalksalpeter pr. dekar,
for feltene i Finnmark, på Holt og på
Vågønes.

*) P<0,001 -sigrifikant på 0,1 pst.nivå
0,001<P <0,01 : ->- » 1 pst. nivå
0,01<P<0,05 - -»- » 5 pst.nivå
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,,

l,
Tabell 3. Avling i kg tørrstoff pr. d'Ekar.

F orsøkssted E orsøksledd 1. slått 2. slått 7. + 2. slått Bare 1 slått

598
608
640

555
556
582

r 402
II 392

IIr 420

153
164
762

Middel for
2 felthøst-
inger i
E innmark

N-gjødsling

61D

457
523
7t2

169
154
155

a 288
b 369
c 557
d-

Høstetid

Middel for
7 felthøst-
inger på
HoIt

N-gjødsling I 430 484
II 492 205

674 720
697 769

1 801 
7A

III 490 212 702 785

b 440 186 625
c
d

740

Middel for
8 felthøst-
inger på
vågønes

434 209
486 226
501 244

N-gjødsling I
II

III

643
773
745

772
777
777

b 444 227 665
c 733 729 862
d-

Middel for
4 felthøst-
inger på
Tjøtta

362 146
437 L46
506 L76

642 y

508 666
583 770
682 768

N-gjødsling I
II

III

b 41-4 154 568
7L4

745
c
d

tr'or feltet pilTjøtta var det påvise-
lig effekt også for største N-gjødsel-
dose (P(0,001). Her var det relativt
bedre virkning av N-gjødslinga ved to
høstinger og overgjødsling, enn når
all gjødsel ble spredd om våren og det
bare ble høstet en gang i veksttida.
Ledd d mangler 2. slått, og er derfor
ikke tatt med i den videre beregning.

Når det gjelder avlinga i 1. sl,ått'
kunne en for feltene i X'innmark og
på Vågønes ikke påvise forskjell i av-
ling for de ulike trinn av N-gjødsling.
F or feltene på Holt kunne det derimot
påvises en svak effekt av N-gjødsling
(0,01<P<0,05). Denne effekt har
trolig sammenheng med en relativt
svak avling på gjødslingstrinn nr. I

i felt nr.2. Dette feltet gav store ut-
slag i middeltallene da det represen-
terte fem av sju felthøstinger. f,'or
feltet på Tjøtta var det en tydelig ef-
fekt av aukende N-gjødsling (P<
0,001). På alle forsøkssteder kunne
en derimot påvise en klar forskjell i
avling mellom høstetidene a, b og c.

På alle forsøkssteder unntatt Tiøtta
kunne det ikke påvises samspilleffek-
ter for høstetid x gjødsling.

F.or 2. slått kunne det ikke påvises
noen hovedeffekt for gjødsling eller
samspilleffekter. Men også her kunne
det påvises en sikker forskjell mel-
lom høstetidsledd for feltene på Holt
og Vågønes. Resultatene fra F inn-
mark refererer seg til en enkelt høst-

4L7



1. + 2. sIått
kg tørrstoff pr. daa

1000

900

800

500

400

,oo

200

100

I'ig. 2.

Avling i kg tørrstoff
pr. dekar.
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Tabell 4. Avling i ettervirkningsåret, kg høy pr. dekar.

Høstetid
E orsøkssted

N-gjødsling
Ledd

a*b*c
Alle
ledd

788 807
750 777
760 795

r 810 755 800 865
II 748 724 779 857
IIr 761 745 773 90L

Middel
for 4
felthøst-
inger på
Vågønes
Middel 784 874 766 793773 741

696 558 593
656 604 677
635 623 626
662 595 672

r 554 526
II 550 658

IIr 545 579
550 588

594
604
744
647

Resultater
fra felt nr.
1 på Holt
Middel

ing og kan derfor ikke tillegges sær-
lig vekt i denne sammenheng.

Når middeltallene fra 7.og 2.høst-
ing ble slått sammen, fikk en for fel-
tene på Holt, Vågønes og Tjøtta sig-
nifikant forskjell mellom høstetidene
(P<0,001).

For feltene på Vågønes delte en opp
effektene, både for l.og 2. slått og
for sum avling, Coch,rqrx & Cou (1957),
men det kunne ikke påvises samspill
eller kvadratiske effekter. Det vesent-
iige av all variasjon på disse felter
kunne tilskrives en lineær effekt for
høstetid. For sum avling i 7. + 2.
slått var det påviselig forskjell mel-
lom gjødslingsleddene i feltet på Tjøt-
ta (P(0,001). På de andre forsøks-
stedene kunne en ikke påvise et til-
svarende forhold.

Tallene fra Tjøtta gjelder bare et
enkelt felt og en må derfor være var-
som med å tillegge det for stor betyd-
ning. Likevel kan resultatene her væ-
re uttrykk for en generell tendens,
som har sammenheng med at Tjøtta
har større varmesum, og raskere
vekst og utvikling av timotei enn de
andre forsøkssteder. Dette er sann-
synligvis årsaken til at en her har
fått sterkere effekt av N-gjødsling,
spesielt ved 2 høstinger i veksttida,

og dermed et visst samspill, gjødsling
x høstetid.

Av disse forsøkene framgår det ty-
delig at høstetiden har vært en langt
mer avgjørende faktor for avlinga i
1. slått, enn auking av vårgjødslinga
fra 20 til 60 kg kalksalpeter pr. dekar.
Videre har det vist seg at avlinga i
2. slått ikke kunne oppveie tapet ved
tidlig 1. slått. Dermed ble tiden for 1.
slått avgjørende for den totale avling.
Med de gjødselmengder en har nyttet
i disse forsøkene, kunne en ikke kom-
pensere avlingstapene ved tidlig 1.
slått, med sterkere gjødsling. Mulig-
hetene for en slik kompensasjon så
ut til å være mindre på de nordligste
forsøkssteder enn på Tjøtta. Denne
markerte virkning av tidspunktet for
1. slått har en ikke iakttatt i lands-
deler og distrikter som har lengre
vekstsesong enn Nord-Norge. Der
vekstsesongen er lengre, vil avlings-
tapene ved tidlig 1. slått ofte bli kom-
pensert av en større 2. slått. Når dette
ikke er tilfelle for timotei i Nord-
Norge, må det trolig skyldes at vekst-
sesongen blir for kort til å gi to til-
fredsstillende avlinger av timotei.

Ved tidlig høsting fjernes en stor
assimilerende bladmasse mens plante-
nes vekstintensitet er størst, og hvor
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vekstbetingelsene hva lys og ternpera-
tur angår er på det høgste. På disse
feltene trengte tirnoteien minst 2-3
uker for å utvikle nye sideskott, og
disse gav ikke muligheter til en større
tørrstoffproduksjon før vekstbetin-
gelsene var blitt betydelig redusert på
grunn av årstida. Derimot fikk en ved
seinere 1. slått utnyttet de beste kli-
matiske vekstvilkår med en stor assi-
milerende bladmasse.

I praksis ui,l dette i,nnebære at d'ist-
rdkter med, kort ueksttdd, oed ouergang
til tidlig 1. slått for ensi,lerdng må, reg-
ne nteil en aolingsm.essig til,baltegøng'
både i relasjon til distrikter med lang
vekstsesong og sammenlignet mecl

den tidligere praksis i eget distrikt.

2. Etteroirlming
Etter planen skulle feltene i tredje

forsøksår gjødsles likt på alle ledd, og
høstes 6n gang, 

- samtidig for alle
ledd. På Vågønes var gjødslinga i et-
tervirkningsåret 35 kg fullgiødsel A
* 25 kg kalisuper NORKO Pr. dekar.

Hensikten var å registrere om for-
søksbehandlinga hadde noen virkning
på engas produksjonsevne i de etter-
følgende år. Dette ble gjennomføttfot
alle felter på Vågønes og ett felt på
Holt. Resultatene framgår av tabell 4.

Ved variansanalysen for feltene på
Vågønes kunne det ikke påvises for-
skjell mellom forsøksleddene og heller
ikke samspill mellom N-gjødsling og
høstetid.

Ved en oppdeling av variansen etter
kriteriene, 6n og to høstinger i vekst-
sesongen kunne det derimot påvises
forskjell mellom grruppene (0,01<P
<O,05). Dette viser at to høstinger i
veksttida har redusert timoteiens pro-
duksjonsevne sammenlignet med 6n
høsting. Resultatet har sannsynligvis
sammenheng med at evnen til vegeta-
tiv reproduksjon blir nedsatt ved to
høstinger i veksttida på grunn av
nedsatt carbohydratforråd i de over-
vintrende organer. Andersen (1966),
Smith., Dale (7964).

B. Botanislt ønalyse

I alle år og på alle felter ble det
foretatt botanisk analyse før 1. slått.
Videre ble dekninga av timotei be-
dømt om våren når graset var ca. 5
cm høgt. Resultatene framgår av la-
bell 5, hvor en i tillegg til middeltal-
lene for alle år også har tatt med
middeltallene for 3.-5. høsteår. En
har regnet med at forsøksbehandlin-
ga skulle gi størst utslag sist i eng-
perioden.

Når det gjelder dekning av timotei,
og de øvrige data fra den botaniske
analysen, så har en ikke kunnet på-
vise forskjell mellom gjødslingsled-
dene. Det samme gjelder også for
høstetidsleddene a-c. Når en i tillegg
tok med ledd d i analysen, kunne det
påvises forskjell mellom høstetidsled-
dene (0,01 <P<0,05), for dekning,
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timoteiprosent og ugrasprosent. Dette
er i godt samsvar med avlingsresulta-
tene i ettervirkningsårene.

Tendensen i tabellen går likevel i
retning av at tidlig 1. slått har med-
ført en raskere uttynning av timotei.
Dette ser ut til å gjelde alle forsøks-
steder, og det er i overensstemmelse
med tidligere resultater Østgård,
(1e62).

Men de fleste av disse forsøkene
var så kortvarige at en neppe har
kunnet registrere heile langtidsvirk-
ningen av forsøksbehandlinga på den
botaniske utvikling i opprinnelig timo-
teieng.

Det kunne heller ikke påvises sam-
spitleffekter fra den botaniske analy-
sen. Derfor er det lite trolig at sterk
gjødsling kan bremse uttynning av



timotei som følge av tidlig 1. slått i Økende N-tilførsel hadde her stor
de nordligste områder. betydning for vedlikehold av timotei-

I feltet på Tjøtta var det noe rød- bestanden, og i motsetning til alle de
kløver i enga ved anlegg av feltene. andre feltene i serien var N-gjødslin-

Kløverinnholdet avtok sterkt med ga her av større betydning for varig-
økende N-tilførsel. Det var videre heten av timotei enn høstetidene. Dis-
større innhold av kløver etter to slåt- se data antyder også her en viss for-
ter i veksttiddn sammenlignet med en skjell i vekstvilkårene, selv om dette
slått. bare gjelder et enkelt felt.

Tabell 5. Resultater fra den botaniske analyse.

F'orsøkssted f,'orsøksledd
Dekning om våren,

prosent
Alle 3.-5.

høsteår høsteår

Timotei ved høsting,
prosent

Alle 3.-5.
høsteår høsteår

Middel
for
2 høste-
åri
tr'innmark

N-gjødsling I
u

III

76
78
77

96
96
97

77
77
78

a95
b96
c97
d96

Høstetid

Middel
for
8 høste-
år på
Holt

N-gjødsling I
II

III
89
89
85

79
80
79

83
82
74

66
68
65
55
65
80
74

73
78
87
84

76
78
88
90

Høstetid a 85
b87
c92
d94

Middel
for
L2 høste-
år på
Vågønes

N-gjødsling I
II

fiI
66
67
69

46
43
45

55
54
56

57
56
58
57
54
61
70

65
66
7t
74

43
38
53
59

a54
b52
c59
d61

Høstetid

Middel
for
4 høste-
år på
Tjøtta

N-gjødsling I 84
II87908579

ur 88 90 89 88

b78878575
c89888277
d89948783

6877o,
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C. Kjemiske analyser

Det er utført kjemiske analyser av
plantematerialet. Prøvene ble tatt ut
rutevis til tørrvektbestemmelse.

Etter tørking ble disse prøvene
slått sammen leddvis for kjemisk ana-
lyse.

På samme måte som for tørrstoff-
avlingene ble det gjennomført fakto-
rielle beregninger av analyseresulta-
ter fra forsøksgardene Holt og Yågø-
nes. Siden det ikke kunne påvises
samspill mellom gjødsling og høste-
tid, har en forenklet oppstillingen av
resultatene i tabellene 6,7, 8 og 9 til
å gjelde middeltall for ulike N-gjød-
selmengder, henholdsvis ulike høste-
tider.

Materialet fra Finnmark og Tjøtta
var så uortogonalt at det ikke ble sta-

tistisk behandlet. Men når det ble stilt
samrnen med data fra Holt og Yilgø-
nes, kunne det likevel gi et visst bilde
av situasjonen. I materialet fra feltet
på Tjøtta var det tendens til et syste-
matisk awik fra de andre forsøksste-
der for innholdet av trevler, råprotein
og N-frie ekstraktstoffer.

1. Råprotein
Innholdet av råprotein i 1. sl,ått au-

ka ved sterkere N-gjødsling og minka
ved utsatt slåttetid både på Holt og
Vågønes. (P<0,001). Ved beregning
av de lineære og kvadratiske effekter
etter Cochran & Con (1957), viste det
seg at den overveiende del av varia-
sjonen skyldtes lineær effekt. Inter-

Tabell 6. Kjemisk innhold i prosent av tørrstoffet. 1. slått.

tr'orsøkssted F orsøksledd Aske Trevler Råprot.
N-frie

Råfett ekstr.
stoffer

Middel for
2 felt-
høstinger
i F innmark

N-gjødsling I 8,5
[ 7,6

IIr 8,4

29,9
30,6
29,8

30,6
33,4
34,1

10,8
13,1
74,4

12,7
10,4
LL,4

2,9
2,6
216

48,0
45,7
44,5

45,2
46,4
45,7

2r8
8,0
2,9

b 8,6
c 7r2
d 6,2

3,0 49,9
3,3 47,3
3,5 45,5

r 5,7 29,2
II 5,6 30,0

IIr 5,8 29,7

L2,2
13,8
15,5

Middel for
6 felt-
høstinger
på Holt

N-gjødsling

Høstetid a 6,9
b 6,1
c 4,7
d 4,6

23,L
30,9
34,8
35,3

L9,2
13,1

9,2
9r7

3r9
3,4
2r5
2,5

46,9
46,5
49,4
47,9

Middel for N-gjødsling
4 felt-
høstinger
på Vågønes Høstetid

r 5,9
II 6,1

IIr 6,2

29,6
30,6
30,1

L2,9
L5,2
16,9

48,1
44,3
43,2

3,5
3,8
3,6

a 7,4
b 6,1
c 4,7
d 5,0

25,5
29,9
34,8
33,9

20,2
15,1

9,8
11,1

4,3
3r7
3,0
3,0

42,6
45,2
47,7
47,0

3,6 48,2
2,6 50,3
2,0 54,2

17,3
10,9

7,1

Høstetid a 9,1 2L,8
b 6,8 29,4
c 4,6 32,4

Middel for
3 felt-
høstinger
på Tjøtta
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Tabell ?. Kjemisk innhold i prosent av tørrstoffet. 2. slått.

I'orsøkssted E orsøksledd Trevler Råprot. RåfettAske
N-frie
ekstr.
stoffer

Resultater
fra 1 felt
i E'innmark

N-gjødsling r 8,2
u 8,9

IIr 7,8

3,0 43,8
3,1 14,2
3,0 46,3
2,5
9()
3,8

9,0
7,8
8,0

27,7
26,5
25,8

17,3
a'r,3
77,7

Høstetid a
b
c

27,7
26,3
26,O

15,5
L7,9
18,3

45,3
45,1
43,9

Middel for
3 felt-
høstinger
på HoIt

N-gjødsling I 6,7 25,9
II 6,1 25,9

IIr 6,1 27,3

3,9
4,4
4,1
3,3 50,2
4,3 48,0
4,8 41,0

6,1
6,6
6,2

16,1
16,9
a7,4

47,4
46,7
45,7

tløstetid a
b
c

28,2
25,3
25,5

1q,

15,8
22,5

Middel for N-gjødsling I 6,7 26,7 75,2 3,7 47,6
7 felt- II 6,7 28,L 75,4 3,8 46,0
høstinger III 6,5 28,0 75,7 3,9 45,9
på Vågønes 3,2 4W

b 6,9
c 6,7

28,0
25,2

14,7
79,7

3,5
4,7

46,9
43,7

2,8 55,7
3,1 53,2
3,4 57,4

a 5,7 26,6
b 6,5 25,4
c 7,0 28,7

o9
11,8
74,5

Middel for
3 felt-
høstinger
på Tjøtta

Høstetid

vallene mellom første og siste forsøks-
ledd var snevrere her enn i undersø-
lielser beskrevet av Honxb (1952). Det
må derfor være rimelig å regne med
at en, innenfor rammen av denne for-
sØksplanen, hadde en tilnærmet lineær
virkning av forsøksleddene på det
prosentvise innhold av råprotein. Den
prosentvise nedgang av råprotein i 1.
slått, ved utsatt høstetid, ble i mid-
del for feltene på Vågønes beregnet
til 0,229 prosentenheter pr. dag tra 25-
cm stadiet og utover til blomstring,
eller 1,60 prosentenheter pr. uke. De
tilsvarende tall for feltene på Holt var
0,217 prosentenheter pr. dag, eller
1,52 prosentenheter pr. uke.

F or feltene i Finnmark var disse
tallene henholdsvis 0,279 og 1,53 pro-
sentenheter, og for feltet på Tjøtta
0,227 og 1,59 prosentenheter. De nord-
ligste forsøkssteder viste minst pro-
sentvis nedgang i råprotein. Disse

verdier ligger noe lågere enn i Hombs
(7952) undersøkelser, men forskjel-
len er ikke stor. Sarnmenlignet med
de tilsvarende data fra Kioim'd,e
(1959) er forskjellen mer markert.

Denne prosentvise nedgang i inn-
holdet av råprotein varierte fra felt
til felt, men materialet var for lite til
å kunne påvise korrelasjoner med
jordsmonn, klimaforhold eller lignen-
de. Middelresultatene i tabell 6, som
dekker over store variasjoner for år
og felt, viste liten forskjell mellom
forsøksstedene Holt og Vågønes.

I 2. slåtten var innholdet av råpro-
tein størst etter den seineste 1. slått,
og minst etter den tidligste 1. slått,
både på Holt og Vågønes (P<0,001).
Men det var ingen påviselig forskjell
mellom de ulike gjødslingsledd. Dette
siste er for så vidt rimelig siden over-
gjødslinga var den samme for alle
ledd. Ellers var det tydelig at utvik-
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lingstrinnet ved høsting, som i 1.
slått, var utslagsgivende for innholdet
av råprotein. I materialet kunne det
se ut som om feltene på Holt og i
Finnmark hadde et hØgere protein-
innhold i 2. slått enn på Vågønes og
Tjøtta. Årsaken til dette kan være at
utviklinga av graset var kornmet
lengre ved høsting på Vågønes og
Tjøtta, fordi vekstsesongen og inter-
vallene mellom 7.og 2. høsting var
lengre her.

2. Eterekstrakt (råtett)
Innholdet av eterekstrakt i 1. sl,ått

viste en klar reduksjon for utsatt høs-
tetid både på Holt og Vågønes (P(
0,001). Det var derimot ingen påvise-
lig effekt for gjødsling og ingen sam-
spilleffekt.

I 2. sl,å,tten var innholdet av eter-
ekstrakt størst etter sein 1. slått og
minst etter tidlig 1. slått både på Holt
og Vågønes (0,001<P<0,01). Dette
er heilt analogt med variasjonen i inn-
holdet av råprotein. Utviklingstrinnet
så ut til å være avgjørende også for
innholdet av eterekstrakt, mens gjøds-
linga hadde mindre innflytelse.

3. Treoler
I 1. sl,ått auka trevleinnholdet med

utsatt høstetid på alle forsøkssteder
(P<0,001). I likhet med undersøkel-
ser av Hom,b (1952) og Østgå,ril
(1962) har en funnet at denne aukin-
ga var størst i første del av vekstti-
den. De ulike gjødslingstrin har ikke
påvirket innholdet av trevler.

I 2. slått viste ikke resultatene fra
Holt og Vågønes full samstemmighet.
På Vågønes var det klart mindre trev-
Ieinhold i 2.-slåtten etter sein 1.-slått,
enn etter tidlig 1. slått (P(0,001). På
Holt var tendensen den samme men
her var variasjonen betraktelig stør-
re (0,01(P<0,05). Det var her liten
forskjell i trevleinnholdet etter de to
siste høstetider for 1. slått.
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Det prosentvise innhold av trevler
lå jevnt over lågere i 2. slått enn i 1.
slått. Og det ligger nær å slutte at en
utsetting av 2. slått neppe ville føre
til en så stor auking av trevleinnhol-
det som en utsetting av 1. slått.

4. N-frie ekstrøktstoller
Denne stoffgruppen utgjør resten

av tørrstoffet etter at råprotein, rå-
fett, trevler og aske er fraregnet. I
Ukhet med Pestøloøøi, og Retoed,t
(1959) fant en i 1. slått både på Holt
og Vågønes en klar nedgang i innhol-
det av N-frie ekstraktstoffer ved sti-
gende gjødsling (P<0,001). Dette
har sammenheng med en tilsvarende
auking i proteininnholdet. En kunne
videre registrere en viss auking av
denne stoffgruppe ved utsatt høstetid
av 1. slått (0,01<P<0,05), noe som
også henger sammen med tilsvarende
reduksjon i råprotein, råfett og aske-
bestanddelene.

I 2. slå,tt var resultatene mer ujev-
ne, men i likhet med trevleinnholdet
var det også her en klar nedgang i
innholdet av N-frie ekstraktstoffer
ved utsatt høsting av 1. slått.

5. Aske
Både på Holt og Vågønes var det

en påviselig reduksjon av det prosent-
vise askeinnholdet i 7. slått, ved ut-
satt høstetid (P<0,001). Utslaget for
gjødsling var ubetydelig.

I 2. sløtt var det ingen sikker for-
skjell i prosentinnholdet av aske, ver-
ken for N-gjødsling eller høstetid,
selv om middeltallene antyder en viss
nedgang etter stigende N-gjødsling.
Askeinnholdet i prøvene fra Finnmark
lå relativt høgt sammenlignet med de
andre forsøksstedene. Dette kan ha
sammenheng med en raskere genera-
tiv utvikling av graset i Finnmark.

Når det gjelder innholdet av de un-
dersøkte bestanddeler av aske, viser
en til tabellene nr.8 og g.



6. Fosfor
Fosforinnholdet i prosent av tørt.-

stoffet viste i 1. sl,ått en jevn og sik-
ker nedgang som følge av utsatt slåt-
tetid (P(0,001). Men ulik N-gjøds-
ling hadde tilsynelatende liten virk-
ning på innholdet av fosfor. Dette var
tilfelle på alle forsøkssteder. Det var
ofte stor variaBjon mellom år og felt
for denne karakteren, men materialet
er for lite til å kunne påvise eventu-
elle sammenhenger med jord og klima.
Fosforinnholdet i 2. slått var betyde-
lig større etter sein 1. slått enn etter
tidlig 1. slått på alle forsøkssteder
(P<0,001).

Men det kunne ikke Påvises noen
forskjell i fosforinnholdet etter ulik
N-gjødsling. I'osforinnholdet i mate-
rialet fra disse forsøkene var stort

sett tilfredsstillende for å dekke be-

hovet hos mjølkekYr, angitt av Homb
(1952) til 0,25-0,30 Prosent P i tøw-
stoffet. Men når 1.-slåtten ble foretatt
så seint som ved blomstring var det
ofte vanskelig å komme opp til dette
nivået. (Se tabell 8.)

7. Kølium
Prosentinnholdet av kalium i 7. slått

viste en sikker reduksjon ved utsatt
høstetid, men ingen påviselig virk-
ning av ulik N-gjødsling. Reduksjonen
av kaliumprosenten har, På tross av
stor variasjon for felt og år, vært av
betydelig størrelse på alle forsøksste-
der. Fallet i kaliumandelen og i min-
dre utstrekning fosforandelen ser ut
til å ha bidratt vesentlig til nedgan-
gen i askeinnholdet.

Tabell 8. Innhold av P, K, ca og Mg i prosent av tørrstoffet. 1. slått.

Forsøkssted Eorsøksledd P MgCaK

0,22
0,23
0,26
o,n
o,26
o,23
o,24

0,61
0,66
0,69

L,87
1,88
1,83

r 0,31
II 0,34

fir 0,33

Middel for
2 felt-
hØstinger
i Finnmark

N-gjødsling

o§e---- o,n2,O4
7,92
1,61
!,49

0,60
0,66
0,66

a 0,36
b 0,33
c 0,28
d 0,28

i]østetm

Middel for
6 felt-
høstinger
på Holt

N-gjødsling 1 0,29
II 0,30
IIr 0,32

L,73
1,65
7,70

0,18
0,19
o,2l

0,53
0,52
0,55

IIøstetid ZBB 0,54
L,67 0,55
1,04 0,52
1,21 0,55

a
b
c
d

0,39
0,30
o,22
0,22

0,21
0,19
0,18
0,18

Middel for N-gjødsling I 0,84 1,96 9,!q 0,20

4 felt- II 0,3? 1,89 0,51 0,24

høstinger III 0,39 !,84 0'52 0,26
på Vå[ønes 1---- -W

0,51 0,24
0,49 0,27
0,50 0,22

b 0,37 2,07i o',zt t,zi
d 0,29 1,39

Middel for
3 felt-
høstinger
på Tjøtta

a 0,40
b 0,30
c 0,22

0,59
0,53
0,49

0,L7
0,15
0,11

Høstetid
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Tabell 9. Innhold av P, K, Ca og Mg i prosent av tørrstoffet. 2. slått.

E orsøkssted E'orsøksledd MgCa

Resultater N-gjødsling I
fra 1 felt II
i X'innmark IIf

0,37 1,31
o,37 1,35
0,38 1,36

b 0,37 1,30
c 0,43 1,49

0,91
0,87
0,86
0p5
0,87
0,84

0,45
0,46
0,43

0,44
0,44

L,27
7-,26
7,20

0,83
0,74
o,74

0,31
0,32
0,31

I

I
I

Middel for
3 felt-
høstinger
på HoIt

N-gjødsling

UøstetiA a O.Zl

0,33
0,34
0,33
O,Zl
0,34
0,40

I
II

III

b
c

1,16 O,79 0,34
1,41 0,73 0,35

Middel for
7 felt-
høstinger
på Vågønes

N-gjødsling r 0,37
II 0,37

IIr 0,36

L,34
L,B2
1,r28

0,80
0,79
0,78

0,30
o,29
0,31

Høstetid o,24
0,31
0,35

a
b
c

0,30
0,36
o,44

!,74
7,23
1,57

0,76
0,83
0,78

Middel for
3 felt-
høstinger
på Tjøtta

Høstetid a
b
c

0,26
0,30
0,33

0,71
0,77
0,76

0,18
0,18
0,L7

Kaliuminnholdet i 9. slå,tt lå merk-
bart lågere enn i 1. slått. Resultatet
var her sterkere markert enn i under-
søkelsene til Pestaloøai, og Retueil,t
(1959). Men utslagene for forsøks-
ledd var små. Bare for feltene på
Vågønes kunne det påvises en auking
i kaliuminnholdet etter utsatt 1. slått
(0,01<P<0,05). F'or feltene på Holt
var det ikke påviselige utslag. Kalium-
innholdet ble ikke bestemt i prøvene
fra Tjøtta. K-nivået i materialet fra
disse feltene lå noe lågere sammen-
lignet med resultatene til Homb
(1952), Ød,elien og Hoidsten (1957)
og Østgård, (1962).

B. Køkium
For feltene på Vågønes kunne det

ved utsatt høstetid påvises en viss re-
duksjon i plantenes prosentvise inn-
hold av kalsium i 1. slått (0,01<P
<0,05). Ellers kunne det ikke påvises
noen sammenheng mellom kalsium-
innholdet og forsøksleddene verken i
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1. eller 2. slått på de ulike forsøks-
steder.

Kalsiuminnholdet i 2. slå,tt lå bety-
dglig høgere enn i 1. slått på alle for-
søkssteder. I dette materialet lå kal-
siuminnholdet tilnærmet på samme
nivå som angitt av Østgård (1962),
mens undersøkeiser av Homb (7952)
viste et lågere Ca-nivå.

9. Magnesium
F or innholdet av magnesium i pro-

sent av tørrstoffet kunne det i 1. sl,ått
ikke påvises noen sikker endring som
følge av utsatt høstetid, selv om mid-
deltallene antyder et visst fall. tr'or
feltene på Holt kunne det heller ikke
påvises noen sikker effekt etter gjøds-
ling, men for feltene på Vågønes var
det tydelig auking i magnesiuminnhol-
det etter stigende gjødsling (0,01<
P<0,05).

I 2. slått kunne det påvises et større
innhold av magnesium etter sein 1.

\

/
t,



Tabell 10. Kvotienter beregnet ut fra kjemiske analyser.

Ca/P
Milligram-

ekvivalenter
K

CATivts

N/K
F'orsøkssted E'orsøksledd

1. slått 2. slått 1. slått 2. slått 1. slått 2. slått

0,93 2,7t
7,12 2,04
1,31 2,0L

N-gjødsling 2,45 1,08
2,29 1,18
2,L7 1,18

r L,97 2,46
II L,94 2,35
IIr . 2,09 2,26

E'innmark
Høstetid 1,92 2,9L

7,82 2,35
2,36 1,95
2,36

a,

b
c
d

2,42 0,99 1,19 2,02
2,47 7,72 1,06 2,20
1,96 1,31 1,03 7,97
1,80 1,22

2,64 L,22 1,13 2,03
2,53 7,32 t,34 2,74
2,45 1,26 1,46 2,52

I
II
m

N-gjødsling 1,83 2,52
1_,73 2,L8
7,72 2,24

I{olt
Høstetid a

b
c
d

1,38 2,93 8,48
1,83 2,32 2,45
2,36 1,83 1,61
2,50 7,79

L,20 7,29 L,67
L,74 1,26 2,17
1,46 7,42 2,55

7,28

N-gjødsling r 1,56
II 1,38
IIr 1,33

2,L6
2,L4
2,17

1,81
1,86
1,96

2,94
2,81
2,65

1,33 1,05
1,33 t,29
7,29 1,47

Vågønes
Høstetid a

b
c
d

1,23 2,53
1,38 2,31
1,91 1,77
1,72

3,30 7,23
2,99 1,18
1,96 1,54
2,L4

t,32 7,67
t,20 1,91
1,27 2,00
L,28

a 1,47
b 1,77
c 2,23

Tjøtta
2,73
2,30
2,30

Høstetid

I

slått enn etter tidlig 1. slått (0,001<
P<0,01).

I likhet med kalsiuminnholdet var
også innholdet av magnesium pro-
sentvis noe stØrre i 2. stått enn i 1.
slått. Videre så det ut til at innhol-
det av både magnesium og kalsium
lå høgere for 2. slåtten i F innmark enn
på de andre forsøksstedene.

10. Forholdet mellorn torskjellige
kjemishe stofler

Som det framgår av tabell 10, var
det en påviselig auking i mengdetor-
hol,ilet Ca/P med, utsatt høstetid for

1. slått. Dette gjelder på alle forsøks-
steder, og det har sannsynligvi§ nær
sammenheng med den tilsvarende pro-
sentvise nedgang av fosfor. I likhet
med Pestalozzi og Retoed,t (1959)
fant en for feltene på Vågønes en
nedgang i CalP-forholdet ved auken-
de N-gjødsling. For feltene på Holt
og i F'innmark var det ikke mulig å
påvise en lignende tendens.

CalP-forholdet i 2. slått lå jevnt
over noe høgere enn i 1. slått. Det var
ingen utslag for N-gjødsling, men de
seinere høstetider for 1. slått førte til
et betydelig lågere CalP-forhold i 2.
slått. Dette henger også nøye sammen
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med den prosentvise endring av fos-
forinnholdet i avlinga.

Går en ut fra et ønsket Ca/P-for-
hold på minst 1,5, skulle en i disse
forsøkene stort sett ligge innenfor
toleransegrensen, men med tidligste
slått som svakeste ledd.

K
Kvotienten uttrykker forhol-

Ca*Mg
det mellom milliekvivalenter K og
summen av milliekvivalenter Ca *
Mg.

I 1. slått viste kvotienten en tydelig
nedgang for utsatt høstetid, men virk-
ninga av ulik gjødsling var mindre.

I 2.-slåtten auka kvotienten ved ut-
satt høstetid for 1. slått. For 2. slått
lå den betydelig lågere enn for 1.
slått. Det ser derfor ut til at kalium-
innholdet både i 7.og 2. slått er av-
gjørende for kvotientens stØr:relse.

K
Betydningen av kvotient

Ca*Mg

i beitegras, for tetanifrekvensen hos
husdyr, er ennå for lite kjent til at
det kan trekkes slutninger om even-
tuell virkning på grunn av de diffe-
ranser som her er kommet fram.

'Grant (1971) påpekte at N/K-for-
hold,et i plantematerialet burde ligge
i området 1 :1 for at den vegetative
reproduksjon av timotei skulle bli
best mulig. Etter våre resultater, fyl-
te N/K-forholdet i 1. slått disse be-
tingelser.

I 2. stått lå N/K-forholdet noe hø-
gere enn ønsket, men det kan være
tvilsomt om N/K-forholdet spiller så
stor rolle i 2. slått, når en ser at dette
ligger best an etter tidlig høsting av
1. slått, mens vinterskadene vanligvis
var størst etter tidlig høsting. Det
kan også tenkes at det relativt høge
kaliuminnholdet, som i disse feltene
var upåvirket av N-tilførselen, har
opprettholdt en nØdvendig kaliumba-
lanse, selv om N-innholdet i 2.-slåtten
var høgt.

D. F ordøyelighetsund.er søkelser

Fordøyeligheten av høy fra høste-
tidsleddene av forsøket på Tjøtta ble
undersøkt de tre første forsøksårene.
Resultatene framgår av tabell 11.

tr'ordøyeligheten av høyet avtok
med utsatt tid for 1. slått. Dette sam-
svarer med resultatene fra andre for-

søk. Nedgangen var størst for protein
og relativt beskjeden for trevler.

F orskjellen i fordøyelighet mellom
de ulike høstetider i 1. stått var sta-
tistisk påviselig for alle stoffgrupper.
På Tjøtta var utviklingsstadiet for
graset ved 2. slått følgende:

Tabell 11. Fordøyelighetskoeffisienter for høy fra feltet på" Tjøtla.
Middeltall for 3 år.

Høstetider 1. slått
abc

2. slått
abc

Tørrstoff 78 75 69
Organisk stoff 80 76 70
Råprotein 79 68 55
Reinprotein 76 62 50
Eterekstrakt (råfett) 57 55 49
N-frie ekstraktstoffer 84 78 72
Trevler 76 78 72
N-frie ekstr. stoffer f trevler 81 78 72

70 70 74
77 72 76
59 62 74
54 56 69
47 40 46
75 75 79
70 7L 75
73 74 78
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a: Timotei i blomstring, visne blad,
mye stengler.

b: Timotei utvokst og bladrik, stort
sett frisk.

c: Timotei frisk, bladrik, 15-20 cm
lang.

Resultatene fra 2. slått viste tydelig
at utviklingsstadiet også her har vært
avgjørende for fordøyeligheten. tr'or-
skjellen mellom slåttetidene var like-
vel betydelig mindre enn i 1. slått.
Det var signifikant forskjell bare for
organisk stoff og protein. Men det er

utført få undersøkelser av høy fra 2.
slått, så materialet er meget usikkert.
Dette gjelder særlig når en nytter dis-
se resultater som grunnlag for f6r-
verdiberegninger, sammen med de øv-
rige data fra Finnmark, Holt og Vå-
gønes. Usikkerheten som innføres. i
denne forbindelse, har sammenheng
med at utviklingstrinnet ved 2. slått
neppe var det samme på de ulike for-
søkssteder.

Likevel er disse data de beste en
foreløpig kan bruke til videre bereg-
ninger.

E. Aoling ao råprotein

Avlinga av råprotein i kg pr. dekar 12. Dessuten er resultatene fraTjøtta
er beregnet for alle høsteår der det tatt med i tabellen, men disse er be-
ble foretatt en fullstendig kjemisk regnet sorn middeltall av alle avlings-
analyse. Resultatene i middel for de data og er derfor ikke helt samrnen-
tre forsøkssteder framgår av tabell lignbare med de øvrige.

Tabell 12. Beregnet avling av råprotein i kg pr. dekar.

E'orsøkssted Forsøksledd 1. slått
1 I t BarelL' | 2.

2. slått slått slått

N-gjødsling 62,6
69,3
75,L

I
II

III
42,3
49,3
57,8

26,6
28,,
27,4

68,9
77,5
85,3

Middel for
2 felt-
høstinger
av 1. slått
og 1 felt-
høsting
av 2. slått
fra Finnmark

Høstetid a
b
c
d

43,9
47,6
58,0
69,0

26,L
27,6
28,5

70,0
75,7
86,4

69,0

Middel for
6 felt-
høstinger
på Holt

N-gjødsling 63,1
79,7
84,9

25,4
28,3
31,1

I
II

III

44,6
57,8
65,6

70,7
86,1
96,7

Høstetid a
b
c
d

42,4
56,5
69,2
75,7

47,4
31,0
72,4

83,8
87,5
81,6

75,7

Middel for
4 felt-
høstinger
på Vågønes

N-gjødsling 81,1
89,5
96,5

I
II
III

56,6
72,0
81,2

33,8
39,6
42,4

90,4
111,6
L23,5

Høstetid a
b
c
d

57,7
75,0
77,0
89,0

44,L
38,7
33,0

101,9
7L3,7
,roj

89,0

Middel for
4 felt-
høstinger
på, Tjøtta

a 43,1
b 45,1
c 45,6
d 50,8

22,2
78,2
10,6

50,8

65,3
63,3
56,2

Høstetid
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Tabell 13. Beregnet avling av fordøyelig råprotein pr. dekar.

E orsøkssted Høstetid 1. slått 2. slått 1. + 2. slått

Middel for
2 felt-
høstinger
av 1. slått
og 1 felt-
høsting av
2. slått
i E innmark

a
b
c
d

35,0
32,4
32,0
38,1

15,7
L7,3
2L,2

50,7
49,7
53,2

Middel for
6 felt-
høstinger
på Holt

&
b
c
d

33,8
38,4
38,2
41,8

24,8
\9,4
ot

58,6
57,8
47,4

Middel for
4 felt-
høstinger
på Vågønes

a
b
c
d

46,0
51,0
42,5
49,1

26,4
24,2
24,6

72,4
75,2
67,1,

Middel for
4 felt-
høstinger
på" Tjøtta

a
b
c
d

34,0
30,7
25,L
27,9

13,1
11,3

7,8

47,1
42,0
32,9

Tallene fra Holt representerer gjen-
nomsnittet for 6 felthøstinger og va-
riasjonen mellom disse var relativt
liten. Fra Vågønes foreligger det ana-
lyser fra 4 felthøsting'er, og sammen-
lignet med resultatene fra Holt er
disse data sannsynligvis mindre rep-
resentative, selv om hovedtendensen
stort sett peker i samme retning.

I 1. sl,ått var det, på alle feltene, en
betydelig auking i avlinga av råpro-
tein ved stigende tilførsel av nitrogen,

- 
(P<0,001) for feltene på Holt og

(0,01<P<0,05) for feltene pil Yågø-
nes.

For feltene på Holt kunne en videre
registrere aukende avling av råpro-
tein ved å utsette 1. slått. (P<0,001).
For feltene på Vågønes var det ikke
sikker forskjell mellom høstetider,
men tendensen var tydelig, selv om
den ikke kom til uttrykk ved bereg-
ningen på grunn av store variasjoner
for år og felt.
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I 2. slått kunne en ikke påvise sikre
utslag for N-tilførsel selv om middel-
tallene viste samme tendens som ved
1. slått.

For feltene på Holt ble tørrstoffav-
linga i 2. slått sterkt redusert etter
sein 1. slått, og dette har også gitt
seg utslag i en redusert avling av rå-
protein. f sum avling av 7. * 2. slått
ble resultatene for de ulike høsteti-
der heilt utjermet for feltene på Holt
og Vågønes. Det var tydelig at tapet
i 1. slått som følge av tidlig høsting
ble opphevet av en tilsvarende større
råproteinavling i 2. slått. Etter auka
N-tilførsel om våren var det derimot
påviselig auking også i sum avling, -(P<0,001) for feltene på Holt og
(0,01<P<0,05) for feltene på" Yå"9ø-
nes.

Det var ikke påviselig samspill mel-
lom høstetid og nitrogengjødsling,
men en toveis grafisk framstilling er
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tatt med i fig.3 for å vise retning og
størrelse av variasjonen.

Avlinga av råprotein var jevnt over
større ved to høstinger i veksttiden
sammenlignet med 6n høsting.

På grunnlag av fordøyelighetsun-
dersøkelser i tre år, fra feltet på
Tjøtta, har en beregnet avlinga av
fordøyelig råprotein på alle forsøks-
stedene.

Det er bare tatt prøver fra høste-
tidsleddene. Derfor er statistiske ana-
lyser sløyfet når det gjelder fordøye-
lig råprotein.

Men vi kan likevel iaktta en tydelig
tendens til at avtakende fordøyelig-
het, som følge av utsatt 1. slått, har
virket til å redusere totalavlinga av
fordøyelig råprotein etter den seineste
1. slåtten.

F. Aoling øo lhrenheter
Med støtte i fordøyelighetsundersø-

kelsene fra feltet pit" Tjøtta, har en i
tabell 14 beregnet næringsverdien i
f6ret basert på kjemisk innhold etter
tabellene 5 og 6.

Av tabell 14 framgår det at næ-
ringsverdien målt i fetningsf6renheter
avtok jevnt i 1. slått med utsatt høs-
tetid. I 2.-slåtten auka næringsverdien
med utsatt høstetid av 1. slått.

Innholdet av fordøyelig råprotein i
1. slått minka sterkt ved utsatt høste-

tid. I 2.-slåtten auka innholdet av pro-
tein med en utsetting av tiden for 1.
slått.

Dette kvalitetstap av 1. slått ved
utsatt høstetid er i og for seg vel
kjent. Men i praksis er det spørsmål
om denne nedgang i kvalitet kan opp-
veies av en større samlet avling pr.
arealenhet.

I tabell 15 har en stilt sammen be-
regnet dekaravling i fetningsf6renhe-
ter ved hjelp av data for avlinger og
næringsverdi i tabellene 4 og 14. Et-

Tabell 14. Beregnet næringsverdi for avlinga i forsøkene.

Eorsøkssted Høstetid
1. slått

Pr. kg. tørrstoff
2. slått
Pr. kg. tørrstoff

g ford.
F.f.e. råprot.

kg til
1 f.f.e. E.f.e.

g ford.
råprot.

kg til
1 f.f.e.

E innmark a, t,07 0,94 722
b 1,33 0,75 g8
c L,52 0,66 57
d 7,52 0,66 62

L,46
1,38
1,24

0,69 93
o,72 712
0,81 t37

Troms 7,72
7,28
7,47
1,49

0,89
0,78
0,68
0,67

1,39
1,33
L,27

o,72
0,75
0,83

L45
87
52
55

a
b
c
d

70
104
151

Vågønes 1,16
7,27
7,48
7,48

0,86
0,79
0,68
0,68

a
b
c
d

80
110
191

189
115
58
63

7,47
1,38
l,2L

0,77
0,73
0,83

737 1,37 0,73 5474 \,37 0,73 7339 L,23 0,81 1.07

Tjøtta L,L7
1,32
7,48

0,86
0,76
0,67

a
b
c
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Tabell 15. Beregnet avling i fetningsf6renheter pr. dekar.

I

F orsøkssted Høstetid 1. slått 2. slått

Middel
F 6renhets-

1. * 2. slått konsentr&.-
sJon

1. + 2. slått

86
74
70
66

388
388
494
406

1L7
111
L26

27L
277
368
406

a
b
e
d

I'innmark

80
77
69
67

462
483
554
508

255
140

51

207
,to

503
508

a
b
c
d

HoIt

79
77
77
68

445
572
605
526

zoo
161
LO7

,1'
351
498
526

a
b
c
d

Vågønes

Tjøtta a
b
c
d

274
315
439
479

476
t72

3
390
427
489
479

80
75
68
67

ter dette ser det ut til at ca. halvpar-
ten av avlingstapet i kg tørrstoff pr.
dekar (tabell 4) ved tidligste høsting,
ble kompensert av bedre kvalitet,
sammenlignet med den seineste høst-
ing. Men likevel var forskjellen mel-
lom høstetidene stor, også når det
gjaldt avlinga i f6renheter pr. dekar.
Utslagene for høstetid oversteg effek-
ten for gjødsling på alle forsøksste-
der, unntatt Tjøtta, og denne effekten
var så stor at den i praksis vil ha be-
tydelig økonomisk interesse.

Sammenligner en resultatene fra
Holt og Vågønes, der tallmaterialet
var størst, viste det seg at utslagene
i 1. slått var svært like. Derimot var
det på Holt mindre muligheter til å
ta en avling i 2. slått etter sein 1.
slått. I praksis må en opp til en de-
karavling på 100-150 kg tørrstoff
for at det skal bli aktuelt å høste den
til ensilering. Mindre håavlinger blir
som oftest beitet.

tr'or 1. * 2. slått var det liten for-
skjell mellom resultatene på Holt og

Vågønes etter de to første høstetids-
ledd. Ved siste høstetid har en ster-
kere gjenvekst på Vågønes slått ut
til fordel for dette forsøksledd. En
burde kanskje vente at en lengre
vekstsesong også gav seg utslag ved
tidlig 1. slått, men dette var ikke til-
felle i disse forsøkene. Dersom resul-
tatet ikke er tilfeldig, må en regne
med at tidlig slått kan ha virket til å
jevne ut de ulike vekstvilkår på disse
to forsøkssteder. Men materialet er
ennå for lite til at en kan hevde dette
med sikkerhet.

E'6renhetskonsentrasjonen viste en
synkende tendens med utsatt høste-
tid for 1. slått.

Beregnet næringsverdi av avlinga
og beregnet avling i f6renheter, for
gjødslingsleddene, er utelatt i tabel-
lene 14 og 15, fordi en mangler for-
døyelighetsundersøkelser av gjøds-
lingsleddene. tr'or feltet på Tjøtta
mangler en også kjemiske analyser
av gjødslingsleddene.
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V. DrPfting

A. H østetidsproblemene

I Nord-Norge har bøndene tradisjo-
nelt vært seint ute med slåtten. Dette
har de neppe gjort uten grunn, for de
har sikkert vært klar over-åt avlinga
auka ved utsatt slått. Men samtidig
ble kvaliteten av avlinga redusert. I
erkjennelse av at en her stod overfor
et spørsmål av sammensatt natur, ble
det her i landet, fra 7928 og utover,
satt i gang en omfattende virksomhet
ved alle Iandets forsøksstasjoner for
å belyse dette problemet. Det ble fore-
tatt en mengde kjemiske analyser og
en del undersøkelser av fordøyelighe-
ten i f6ret ved ulike slåttetider.

De fleste av disse forsøkene viste
svært likeartede resultater, og selv
om avlingsnivå og andre forhold kun-
ne vise en del awik fra landsdel til
landsdel, ble de praktiske konklusjo-
ner stort sett like over alt i landet.
Fjæruoll (1938), Ha,nsen (1946),
Homb (7952), Isq,achsen (7935), Løuø
(1938), Saltrøe (1933), Sløged,al
(L932 - 1936 - 1941) , Vi,serust (1938),
Ød,el,ien og Htsid,sten (1957), Østgård
(1962). Lignende resultater foreligger
også fra andre land. Agerberg (1943),
Kdoi,rniie (1959), Poyiirui (1931).

Avlinga i kg høy ved 1. slått viste
en rask auking fra skyting av enga
og fram til blomstring. Etter blomst-
ring ble mengdetilveksten noe mindre
pr. tidsenhet, fo: så til slutt å stoppe.
Håavlinga omregnet til kg høy pr.
dekar, avtok med utsatt 1. slått. Sam-
la avling av høy * hå auka ved utsatt
høstetid for 1. slått, men utslagene
her ble noe dempet på grunn av 2.
slått. Når det gjaldt avlingskvalite-
ten, ble det i de fleste eldre forsøk
påvist en prosentvis nedgang i inn-
holdet av protein, fett og aske, mens
trevleinnholdet auka ved utsatt høste-
tid. Fordøyeligheten av f6ret avtok
ved utsatt høstetid.
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i forskning, og i prøksis

Konklusjonen etter disse forsøkene
ble dermed avhengig av den vekt en
ville legge på henholdsvis avlings-
mengde og avlingskvalitet.

Med støtte i kjemiske f6ranalyser
og fordøyelighetsundersøkelser ble
det regnet ut f6renhetsavlinger pr.
dekar. Disse data ble så ut fra rå-
dende pris- og produksjonsforhold
brukt som fellesnevner når en skulle
vurdere høstetidsspørsmålet. På den-
ne bakgrunn ble det overalt i landet
tilrådd høsting i tiden omkring
blomstring av timotei, når avlinga
skulle berges tii høy.

I årene etter krigen har mekanise-
ring og rasjonalisering ført til at sta-
dig mer av engavlinga blir høstet tid-
lig for ensilering. I forbindelse med
overgang til mer ytedyktige mjølke-
kyr har betydningen av konsentrert
grovf6r blitt sterkt fremhevet.

Rent f6ringsmessige betraktninger
har ført til at en også i Nord-Norge
har prioritert kvalitetskravene og an-
befalt tidlig høsting selv om det kun-
ne gis flere grunner for å tvile på om
dette er like berettiget her som lenger
sør i landet.

I tabell 16 har en etter Fjæruoll,
(1938), og Lind,land, (1932), stilt
sammen resultatene fra eldre høste-
tidsforsøk. Det er ikke stor forskjell
i avling mellom forsøksstedene Forus
og Holt når det gjelder 1. slått. Går
en over til håslåtten, endrer bildet seg
sterkt idet avlingene på Holt ikke
lenger holder følge. Resultatene fra
disse to norske forsøksstasjoner kan
illustrere mulighetene for grasdyrking
langs kysten vår. Samtidig peker en
slik sammenstilling på et vesentlig
forhold som nødvendiggjør en særskilt
vurdering av høstetiden for eng i
Nord-Norge.



Tabell 16. Resultater fra eldre høstetidsforsøk på Statens forsøksgarder Holt
i Troms og F orus i Rogaland.
Etter ?jæreuoll (7938) og Li,nd,l,ønd (1932).

Høstetid
tr'orsøks-
stasjon

kg }røy pr. dekar

1. slått 2. slått

Avling i
n.f.e. pr.

1. * 2. slått dekar

Ved skyting
av timotei
Ved blomst-
ring av
timotei
14 dager
etter
blomstring

tr'orus
Holt
E orus
IIolt

E orus
Holt

327
139

202
79

113

582
591

808
827

885
906

1010
906

409
285

448
oa,

909
730

998
943

472
340

Vi kan normalt ikke vente store hå-
avlinger, uansett høstetid, mens en i
visse deler av Sør-Norge kan regne
med at mesteparten av tapet ved en
tidlig 1. slått seinere vil bli oppveid
av en betydelig håavling. Dette gir
seg utslag i retning av full utjevning
mellom høstetidene i Sør-Norge, mens
en i Nord-Norge vil få en betydelig
avlingsnedsettelse ved tidlig høsting.

Forskning og veiledningstjeneste
har lenge vært klar over forholdet,
men hittil har en på grunn av f6r-
kvaliteten og f6renhetskonsentrasjon
anbefalt tidlig høsting for ensilering.
Østsård, (7562).

På mange garder blir nå praktisk
talt heile engavlinga ensilert. Ved
hjelp av moderne maskiner med stor
kapasitet kan all grashøsting nå skje
i løpet av kort tid, og på et tidlig
tidspunkt.

If.ølge tabell 16 kan en forskyvning
av høstetiden på Holt, fra blomstring
til skyting, føre til en avlingssvikt på
ca.200 kghøy pr. dekar. Noe av dette
tapet er sannsynligvis oppveid av
sterkere gjødsling og ved høsting av
større arealer, i praksis, men en må
regne med at tidlig høsting kan være
en av hovedå,rsakene til avlingsstag-
nasjonen i Nord-Norge.

Det er påvist av Pestuloøøi, og Bet-
uedt (7959) og aY Ød,elien og Huid-

sten (7957), at auka tilførsel av nitro-
gen kan føre til endringer av det kje-
miske innhold i avlinga, og dette kan
også virke til å endre forutsetningene
ved valg av høstetid.

En har videre sammenlignet de
eldre resultater fra HoIt og Forus når
det gjelder f6rets kjemiske innhold og
fordøyelighet.

Uten å tillegge dette for stor vekt,
tyder disse resultater på at den pro-
sentvise nedgang av protein for utsatt
høstetid av 1. slått var større på X'o-
rus enn på Holt. Det samme var til-
felle for det prosentvise innhold av
fett og aske. Trevleinnholdet i høyet
fra Forus auka sterkere enn i høyet
fra Holt ved en utsetting av høsteti-
den for 1. slått. En tilsvarende tendens
kan også iakttas ved å sammenligne
nyere resultater for ulike høstetider
i de forskjellige landsdeler. Østgåril,
(7962), Breirem og Homb (1970).

Fordøyeligheten av verdistoffene i
f6ret var best på Forus ved 1. høste-
tid av 1. slått. Yed 2. og særlig ved 3.
høstetid viste prøvene fra Holt bedre
fordøyelighet enn tilsvarende data fra
E orus. Disse resultater har påvirket
avlinga av f6renheter pr. dekar, gjen-
gitt i tabell 16. Og de kan gi grunn til
å anta at i hvert fall den stofflige
verdiforringelsen av avlinga går lang-
sommere ved utsatt høstetid nord i
landet enn ellers.
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Et annet forhold som griper inn i
spørsmålet om høstetid, er varighe-
ten av enga. Valberg (1969) har un-
derstreket den avlingsmessige betyd-
ning av å holde mengden av sådde
kulturgras på et høgest mulig nivå.
Grant (797L), Hansen (L946), Løaø
(1938) Vik (7955) og Østsåril, (1962),
har alle påvist mest vinterskader et-
ter tidlig 1. slått, hvilket gir grunn til
å regne med at en står overfor et ge-
nerelt forhold, som på grunn av våre
naturtilhøve gir seg de mest markan-
te utslag i Nord-Norge.

I praksis har en nok merket ten-
densene i uheldig retning, men en har
ikke kunnet akseptere årsakene til
denne avlingsstagnasjonen, som sann-
synligvis vil komme til å prege utvik-
linga av nord-norsk jordbruk i årene
framover.

Vd står nå ouerfor både en ddrekte
og en inilirekte uirkni,ng øo en endret
høsteteknikk, som har medført at ile,

7tå forhånd margr,nale naturuilkår for,

pl,anteproiluksjonen i, Noril-Norge
ikke lenger lwn utngttes så, eftekti,ot
som før.

Tilvante forestillinger om avlings-
nivå vil endres, og grenseområder for
lønnsom planteproduksjon kan bli be-
tydelig forskjøvet dersom en ikke ev-
ner å tilpasse driftsmetodene til det
naturgrunnlag som foreligger.

I fagsektorene teknikk, husdyrbruk
og plantekuitur arbeider en målbe-
visst for større effekt og framgang
innenfor hver sine områder. Men det-
te kan virke til å øke vårt problem,
som først og fremst er av driftsmes-
sig karakter, og berører alle fagsek-
torene.

Det kan følgelig bare løses ved en
syntese av de muligheter innenfor
plantekultur, husdyrbruk og teknikk,
som sett under ett kan gi bonden
størst mulig økonomisk utbytte.
Toppresultater innenfor en enkelt av
av disse fagsektorene vil derfor ha
begrenset interesse, dersom de med-
fører størte tap i en annen.

B. Prølttiske hold.epu.nkter lor oalg ao høstetid

Resultatene tyder på at avlingsre-
duksjonen på grunn av tidlig slått i
Nord-Norge kan variere sterkt med
temperaturforholdene i veksttida. Det
er derfor av stor betydning at en i
praksis fastsetter høstedatoen i for-
hold til plantenes utviklingsstadium,
og ikke følger generelle merkedager
eller tilrådinger som refererer seg til
bestemte datoer.

Dersom en på dette vis følger nøye
med i utviklinga av enga, kan en med
støtte i de foreliggende data tilnærmet
regne seg til hva en oppnår og hva
en taper på å vente med slåtten. Da
kan en ved hjelp av høstetiden, til en
viss grad regulere kvaliteten og kvan-
titeten av sin grovf6ravling ut fra det
aktuelle f6rbehov, etter det utstyr og
den kapasitet en har ved ensilering,
og etter det areal en har til disposi-
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sjon. En tørkeperiode ved skyting kan
drive den generative utvikling raskt
framover. Da vil ofte den stofflige
kvalitet avta raskere enn normalt. Det
motsatte kan være tilfelle i kalde og
nedbørrike perioder omkring den nor-
male skytingstid. Alle disse forhold
bør en legge vekt på ved hver enkelt
vurdering når en skal avgjøre hvilken
høstetid som er riktig.

Generelle tilrådinger om rett høste-
tid bør ikke nyttes, fordi de forutset-
ninger som må legges til grunn for
disse er mange og sterkt varierende.
I de fleste enkelttilfeller vil derfor
den generelle tilråding bli feilaktig.
En individuell vurdering av de fore-
liggende muligheter ville gi langt
bedre holdepunkter om høstetiden,
men da må det bygges opp et bredt
og pålitelig bakgrunnsmateriale som



veiledning og praksis kan bygge på i
fortsettelsen.

Innenfor de høsteintervall en har
nyttet i disse forsøkene, kan en i mid-
del regrre med en avlingsdifferens på
ca.100 f.f.e. pr. dekar, og dette repre-
senterer ca. t/s av gjennomsnittsav-
linga i landsdelen. En bør derfor reg-
ne med betydelige avlingstap i sine
økonomiske driftskalkyler, dersorn en
av f6ringsmessige hensyn ikke finner
å kunne slå noe av på kvalitetskra-

vene for det heimeavla grovf6ret.
I de siste årene er det konstatert

en depressiv virkning på melkemeng-
de og fettinnhold når kraftf6rforbru-
ket kom opp i så store høgder at det
ble for lite strukturmateriale i f6r-
rasjonene. Disse tilsynelatende para-
doksale problemer i plantedyrking og
husdyrbruk burde til en viss grad
kunne nøytraliseres ved en regulering
av høstetid og f6rkvaliteter, med sik-
te på en optimal samlet produksjon.

VI. Sarnmendrag

Meldinga ourfatter resultatene fra
9 forsøksfelter med høstetider og N-
gjødsling til timoteieng i Nord-Norge.

F or avlingsresultatene kunne en
ofte påvise stor forskjell mellorn de
ulike forsøkssteder i Nord-Norge, og
mellom forsøksår.

En undersøkelse på Vågønes viste
at låg temperatur i mai-juli kunne
være en minimumsfaktor for den ge-
nerative utvikling av timotei, og der-
med også av betydning for den vege-
tative vekst, og for kvalitative egen-
skaper avhengig av det kjemiske inn-
hold i plantematerialet ved fikserte
høstedatoer.

Tørrstoffat:li,ng En høsting i vekst-
sesongen førte til større avlinger i
middel enn to høstinger. Avlinga auka
sterkt på alle forsøkssteder ved å ut-
sette høstetiden fra 25 cm-stadiet til
blomstring. Utslagene for stigende N-
gjødsling var små og ujevne på for-
søksstedene fra Salten og nordover. I
et forsøk på Tjøtta var N-virkninga
sterkere markert enn på de nordligste
forsøkssteder.

Etteruirkndng. Etter to års forsøks-
høsting ble 4 a,r feltene gjødslet likt
og høstet til samme tid, men en kun-
ne ikke påvise ulik ettervirkning etter
stigende N-gjødsling og utsatt høste-
tid ved to slåtter i vekstsesongen.

Derimot viste resultatene at to høstin-
ger i vekstsesongen hadde ført til ned-
satt avling i ettervirkningsårene sam-
menlignet med 6n høsting.

Kjemi,sk innhold,. Innholdet av råpro-
tein i 1. slått minka med ca. 0,2 proJ
sentenheter pr. dag fra 25 cm-stadiet
og utover til blomstring. I 2.-slåtten
var innholdet av råprotein størst etter
sein 1. slått. Auka N-gjødsling førte
til auka innhold av råprotein. Innhol-
det av eterekstrakt varierte på samme
måte som råprotein, men med mye
mindre utslag og uten effekt for
gjødslingsledd.

Innholdet av trevler i 1. slått auka
med utsatt høstetid på alle forsøks-
steder. Etter sein 1. s]ått var det
minst trevler i 2.-slåtten. Trevleinn-
holdet lå betydelig høgere i 1. slått
enn i 2. slått.

Innholdet av N-frie ekstraktstoffer
viste en lignende variasjon som trev-
ledelen.

Askeandelen i 1. slått gikk raskt
ned med utsatt høstetid. Det samme
var tilfelle for P og K mens innholdet
av Ca og Mg var mindre påvirket av
høstetiden selv om tendensen også her
var den samme.

I 2.-slåtten var innholdet av P, K
og Ca størst ved sein høstetid av 1.
slått.

CalP-forholdet var særlig lågt i 1.
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slått, men det auka ved utsatt høste-
tid. Det kom under 1,5 bare ved høs-
ting på 25 cm-stadiet. Kvotienten

K
var lågest i 2. slått, etter

Ca*Mg
tidlig høsting av 1. slåtten.

Ford,øyeli,gheten avtok i 1. slått for
utsatt høstetid. Nedgangen i fordøye-
lighet var størst for råprotein og
heller liten for trevler. I 2. slåtten au-
ka fordøyeligheten med utsatt høste-
tid for 1. slått.

Aulingø ao råprotecn i 1. slått auka
med aukende tilførsel av nitrogen og
med utsatt tid for 1. slått. I 2.-slåtten
var det små utslag for N-tilførsel,
men klar nedgang for utsatt høstetid
av 1. slått. f sum ble dette utjevna
slik at høstetiden ikke hadde noen
merkbar virkning på avlinga av rå-
protein, men aukende N-gjødsling før-
te til større proteinavling.

Avlinga av fordøyelig råprotein i
sum for 7.og 2. slått avtok ved ut-
satt 1. slått.

Aol,inga i, letningst6renheter for 1. *
2. slått auka med utsatt høstetid for
1.-slåtten. Fra 25 cm-stadiet og fram
til blomstring auka avlinga i middel
med 106 f.f.e. pr. dekar i Finnmark,
92 på Holt, 160 på Vågønes og 99 på
Tjøtta. Utslagene for N-gjødsling fra
1. til 3. trinn var: 23, 67, 71 og 133
f.f.e. pr. dekar henholdsvis i Finn-
mark, på Holt, på Vågønes og på
Tjøtta. Med unntak av feltet på Tjøtta
kunne det ikke påvises samspill mel-
lom gjødsling og høstetid. Ut fra re-
sultatene av forsøksfeltet på Tjøtta
er det grunn til å regne med at en i
kystdistriktene på Sør-Helgeland kan
begrense avlingsreduksjonen noe etter
tidlig høsting, ved å gjødsle sterkt
med nitrogen. Nord i landsdelen be-
grenser lengden av vekstsesongen dis-
se muligheter.

VII. Summary
This report deals with the results

of 9 field trials in the counties of
Finnmark, Troms and Nordland, at
the following places:

1 at the State Demonstration and
Experiment ,Station, Svanhovd, 1 at
F innmark Agricultural School, 2 at
the State Experiment Station, Holt, 4
at the State Experiment Station, Vå-
gønes, and 1 at the State Stockseed
and Sheep-breeding Farm, Tjøta.

The trial plan covers three different
times of making the first mowing:
1. When the timothy was about 25

cm high.
2. When heading began.
3. When flowering began.

The second mowing was made si-
multaneously for all the trials.

The plan also included three diffe-
rent levels of nitrogen dressing, cor-
responding to 6.2, 9.3 and 72,4 kg of
nitrogen per decare.
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The results often showed great
variance between the different sites
in North Norway and between years.

One trial at Vågønes showed that
low temperatures in May, June and
July could be a minimum factor for
the generative development of timo-
thy, and so also significant for the
vegetative growth and for qualitative
properties dependent on the chemical
content of the plants at definite har-
vest dates.

Yield of Dry Matter. One mowing
per growing season produced on ave-
rage a higher yield than two mowings.
The yield inereased greatly on all the
trial sites when mowing was post-
poned from the 25 cm stage until
flowering. The effects of increased
nitrogen dressing were small and un-
even at trial sites north of Salten. In
one trial atTjøtta the effects of nitro-
gen were more strongly marked, com-
pared with the trial further north.



Other Effects. After two years trial,
four of the fields were dressed alike
and mowed simultaneously, but no
difference in the effects could be
shown following heavier nitrogen
dressing and postponed cutting with
two mowings in the growing season.
On the contrary, the results show
that two harvests per growing season
had led to smaller yields in the follow-
ing years, as compared with a single
harvest.

Cltemicul, Content. The content of
crude protein in the first cut decrea-
sed by about 0,2 /6 units per daY
from the 25 cm stage right up to the
time of flowering.

At the second mowing the content
of crude protein was greatest when the
first cut was late. Increased nitrogen
dressing led to an increased content
of crude protein. The content of ether
extract varied in the same way as
crude protein, but to a much less pro-
nounced degree, and without any dif-
ference between different dressings.

The content of fibre in the first cut
increased with later mowing at all the
trial sites. And following a late first
cutting there was less fibre in the
second cut. The fibre content was
considerably higher in the first cut
than the second. The content of
nitrogen-free extracts showed a varia-
tion similar to that of fibre.

The proportion of ash in the first
cut fell off rapidly as the time of
mowing became later. The same was
true for phosphorus and potassium,
while the content of calcium and mag-
nesium was less affected by the time
of harvest, though the tendency was
the same.

In the second cut the content of
potassium and calcium was greatest
a.fter a late first cutting.

The proportion of calcium to phos-
phorus was especially low in the first
cut, but increased with later cutting.
It fell below 1.5 only when harvesting

occurred at the 25 cm stage. The pro-
portion of potassium to calcium *
magnesium was lowest in the second
cut after an early first cut.

Digestibility fell off in the first cut
as mowing was delayed. The reduction
in digestibility was greatest for crude
protein and comparatively little for
fibre. f,'or the second cut digestibility
improved when the first cut was post-
poned.

The yield, of Crude Protei,n in the first
cut increased with an increasing sup-
ply of nitrogen and later first mowing.
In the second cut the supply of nitro-
gen had little effeet, but there was a
clear reduction when the first cut was
delayed. Taken together these facts
meant a levelling-up, so that the time
of mowing had no noticeable effect on
the yield of crude protein, but increa-
sed nitrogen dressing led to a greater
yield of protein.
The yield of digestible protein, taking
first and second cuts together, fell off
when the first mowing was delayed.

The Yield, ol Føttenr,ng Fodd,er Units
for the first and second cuts increased
with postponed timing of the first
mowing. X'rom the 25 cm stage up to
flowering the avei'age yield increased
by 106 units in Finnmark, 92 at Holt,
160 at Vågønes, and 99 at Tjøtta. The
effects of nitrogen dressing from the
first to the third stage were 23, 67,71
and 133 units, in Finnmark and at
Holt, Vågønes and Tjøtta respectively.
Except for the Tjøtta field, no corre-
lation could be shown between dress-
ing and time of harvesting. f,'rom the
results in the trial field at Tjøtta
there is reason to believe that in a
coastal district in Sør-Helgeland the
reduction in yield ean be limited some-
what after an early harvest by dress-
ing heavily with nitrogen. In the
northern part of North Norway the
shortness of the growing season
limits these possibilities.
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