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I. Innledning

, T)enne meldinga omfatter i alt 40 forsøksfelter som er anlagt for å belyse
enkelte problemer i forbindelse med gjenlegg av timoteieng i Nordland fylke.

Forsøksfeltene ble anlagt i årene L955-L964,rned24 forsøksfelter på Statens
forsøksgard Yågønes og 16 på forskjellige steder i Nordland. Forsøksplanene
bygger i stor utstrekning på erfaringsgrunnlag fra tidligere forsøk ved Statens
forsøksgard Yågønes (13). Nye spørsmål med stigende aktualitet er etter hvert
kommet til, og er søkt innpasset i planene.

På denne bakgrunn er forsøksmaterialet delt inn i 6 mindre serier som her
vil bli behandlet hver for seg. Foreløpige resultater av disse forsøk er tidligere
publisert i landbrukstidsskriftet «Norden» (1I, 12).

Den uensartede forsøksbehandling tillater ikke en forsvarlig gruppering av
forsøksmaterialet i forhold til den årlige klimatiske variasjon i forsøksperioden.
Men aktuelle meteorologiske data fia forsøksperioden tas likevel med.

II. Yæret i forsøksperioden

Tabell I gir en oversikt over temperatur og nedbør i Bodø i forsøks-
perioden.

Tabell 1. Temperatur og neilbør i oehsttido, aeil Bodø 6.

Temperatur, Co Nedbør, mm

Mai Juni r",t l^*. 1 
r"r, Mai/sept. Mai .Iuni Juli Aog. Sept.

Middel
1955-64
Normal
t93t-60

6,7

6,2

9,4

9,9

,*l;l;
B,6l t2,7 l e,4

70,2

10,4

5I

52 72

o,

70

6S

on

131

I23

4t7

404

Ternperøturen for juni og juli ligger i middel for forsøksperioden litt under
normalen, mens temperaturen for mai ligger litt over norma]en. De øvÅge
måneder i veksttida har temperaturer som normalt.

Neilbøren er omtrent normal for mai og juni, mens julinedbøren i middel
for forsøksperioden ligger noe høyere, og augustnedbøren noe lavere enn nor-
malen. 1959 og L964 var særlig regnrike år med nedbørmengder over det nor-
male i hele veksttida.

Ooerointringsforholdene i forsøksperioden har variert en del fra år til år,
og en må derfor regne med at en del av variasjonen i engårene kan skyldes
ulike forhold ved overvintringa. Dette kan by på visse vansker når en arbeider
med relatiw små forsøksserier. Men i dette tilfelle har ingen av de her omtalte
felt eller deler av felt hatt svært store skader som følge av overvintrings-
forhold, og det skulle derfor være grunn til å tro at ulike overvintringsforhold
har hatt relativt liten betydning for resultatene av disse forsøk.



11

III. Gjenleggsproblemer og forsøksresultater

I Nordland blir ca. 90 pst. av jordbruksarealet nytta til eng. Med et så
stort engareal i forhold til åkerarealet blir ofte enga liggende i mange år før
den fornyes. Kulturgrasartene går ut, og villgras og ugras overtar etter noen
år. Dette fører til nedsatt produksjonsevne på de relativt store engarealene i
fylket, noe som må virke sterkt hemmende på det økonomiske driftsresultat.
Etter hvert som grasproduksjonen intensiveres, med sterkere gjødsling og
flere gangers høsting til ensilering og beite, skjerpes kravet om en produktiv
grasbestand.

Disse spørsmåI er søkt helyst i en forsøksserie på spredte felter i Nordlend.
Serien er ikke avsluttet, men de data som foreligger til nå fra felter på Helge-
land, synes å understreke at fornying av enga er en nødvendig forutsetning
for å få en god utnytting av sterkere gjøilsling. I middel for L2 felthøstinger
har en fått følgende avlinger i kg høy pr. dekar for stigende gjødsling:

Fullgjødsel A 30 kg/dekar
Ny eng 549
Gammel eng . .. 486

60 kg/dekar
692
558

90 kg/dekar
735
587

Alderen på gammelenga kan ikke oppgis sikkert, men den er i alle høve
gått tilbake til naturtilstand, botanisk sett. Nyenga har i disse forsøkene en
midlere alder på to år, og plantebestanden her var Bod,in timotei.

Som en ser, er eflekten for gjødsling klart best i nyenga, men fornying av
enga vil alltid medføre økte kostnader i form av arbeid, såfrø, redusert avling
i gjenleggsåret o.l. Om dette kan oppveies av den auka avlinga en vil få på
nyenga, er ennå uklart, men mye tyder på at beliggenheten innen fylket kan
være avgjørende for dette spørsmålet.

På kystmyrene nord i fylket er en utsatt for betydelige overvintrings-
skader både i gjenlegg og i vanlig eng.

Det er derfor rimelig at en i disse strøk har prøvd å holde gammelenga i
produksjon lengst mulig ut fra den praktisk riktige slutning at selv en dårlig
gammel eng er å foretrekke framfor et mislykket gjenlegg.

Men i dagens situasjon, med muligheter for en sterkere intensivering av
grasproduksjonen er det i alle høve av økende økonomisk betydning å finne
fram til gjenleggsmetoder som kan gi en best mulig etablering av varige eng-
grasarter. Samtidig må det også legges vekt på at avlinga i gjenleggsåret kan
bli best mulig både med hensyn til kvalitet og mengde.

De forskjellige aktuelle gienleggsmetoder bør derfor vurderes ut fra deres
samla virkning på begge disse hovedformåI.

I Nordland har bruken av korn som dekkvekst alltid hatt begrenset inter-
esse. og etter hvert som den ordinære korndyrking har avtatt i omfang, er
det blitt av større betydning å finne fram til brukbare gjenleggsmetoder uten
å nytte korn som dekkvekst.

Den gjenleggsmetode som nyttes mest i Nordland for tiden, er å så gjen-
legget om våren uten dekkvekst. Metoden kan gi et bra resultat, men da er
det en forutsetning at ugraset ikke får ta overhånd. Nå er imidlertid sommer-
klimaet i forsøksgardens distrikt relatir"t kaldt og fuktig, og dette fører til en
sterk aksentuering av problemet med vassarven, som her representerer en
alvorlig fare for gjenlegg uten dekkvekst.
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Tidligere forsøk ved Statens forsøksgard Vågønes (I3) viser at gjenlegg
med bygg som dekkvekst gav det beste samla avlingsresultat, målt i f.e. pr.
dekar for gjenleggsåret + I. og 2. engår. Ser en bare på l, og 2. engår, viser
det seg at gjenlegg uten dekkvekst gav det beste resultat, men denne fordel
kunne ikke veie opp den meravling en fikk i gjenleggsåret ved å bruke bygg
som dekkvekst.

Følgende andre forsøksmeldinger påviser også en slik positiv eflekt for
gjenlegg med korn som dekkvekst, i forhold til gjenlegg uten dekkvekst
(L,3, 4,7,22).

f andre meldinger er det hevdet at gjenlegg uten dekkvekst har gitt best
resultat (8, 14, 15, 1?, 1B).

Flere forfattere har undersøkt forskjellige forhold ved kornartene nyttet
som dekkvekst. Det er hevdet at forholdsvis moderate såmengder av dekk-
veksten er å foretrekke (L,90 L3,20,21).

Videre er det fra flere hold påvist at av kornartene er det særlig seksrads-
bygg som har gitt best resultat som dekkvekst (1, 4,6,20.2I). Forsøksresul-
tater ved Statens forsøksgard Voll viser at ulike sorter av kornartene også
kunne ha forskjellig virkning som dekkvekst. Av seksradssortene var det sær-
lig de tidlige som skilte seg positivt ut, og blant disse viste Varile seg godt
skikket som dekkvekst (6).

Ved Statens forsøksgard Forus er det også påvist ulik virkning av korn-
arter og sorter som dekkvekst, men her har toradsbyggsorten Domen gitt best
resultat (I0).

Høstsåing av eng har vært prøvd en del i Troms og Finmark (5), og resul-
tatene derfra tyder på at tiillig høstsåing kan komme opp mot vårsåing med
dekkvekst, når det gjeliler avlingsmengde.

IY. Byggsorter til modning og havresorter
til grønnfor som dekkvekst

A, Forcøksmateriale

Ved Statens forsøksgard Vågønes er det :utført 4 gjenleggsforsøk til eng
med følgende sorter som dekkvekst:

Byggsorter: ø Jotun
b Yarde
c Ås.
d Edda II
e Nordlys

Havresorter: f Nidar II
I SoI II
lr Uten dekkvekst

Såmengde av dekkveksten: ,I 12 kg/dekar
,I1 18 kg/clekar

Det ble anlagt ett felt hvert år fra I95B til 1961. Planen var vanlig split-
plot med sorter på storruter og såmengder på småruter.

Størrelsen på hver høsterute var 10,0 m2. Til gjenlegget ble nytta Boilin
timotei, og såmengden for denne var 3,0 kg/ilekar. Byggsortene ble høsta ved
gulmodning og havresortene når de begynte å skyte. Gjenlegget uten dekk-
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vekst ble høsta i slutten av august eller tidligere, når det var så mye ugras
at en fryktet for skade på gjenlegget. fnnen leddgruppene bygg og havre ble
alle sortene høsta til samme tid. Midlere veksttid i gjenleggsåret var for bygg
101 vekstdøgn, for hawe til grønnf6r 68 vekstdøgn og for gjenlegg uten dekk-
vekst 71 vekstdøgn fra såing til høsting. Av disse feltene var tre anlagt på
myrjord og ett på sandjord. Myrjorda som feltene lå på, var ensartet gra§myr
på sjøsand, og iorvlaget her var 50-90 cm tykt. I(alium- og fosfattilstanden
år d-årlig fra natureni side, og reaksjonsforholdene i jorda har vist en pH'
verdi på ca. 5,0. Sandjorda der ett av feltene lå, er middels fin, selvdrenert
sjøsand med et moldinnhold på 3-6 pst. og en pH-verdi på 6,5-6,9. Kalium-
og fosfattilstanden er god. Gjødslinga i gjenleggsåret var pr. dekar: l0 kg
kålkammonsalpeter 26 pst. f 30 kg kraftsuperfosfat l3 pst. + 25 kg kaliunr'
gjøclsel 33 pst. f engårene var gjødslinga på myrjorda pr. dekar: 2-5 ,kg ryll;
gjøilsel A + 10 kg kaliumgjødsel 33 pst.? og på sandjorda 40 kg fullgjødsel
A + 20 kg kalksalpeter 15,5 pst.

For å kunne sammenligne avlingsutbyttet for alle ledd, hvor også gjen-
leggsåret skal telle med, har en valgt å regne avlingstallene om til nordiske
fdrenheter, idet en skjønnsmessig har nyttet følgeude f6renhetsverdier:

I kg tørt grønnf6r : 0,45 f.e.
L »» tørt gras, gjenlegg : 0,50 f.e.
I » tørt gras, eng : 0,45 f.e.
1 » bYgg : 1,00 f.e.
I » halm : 0,29 f.e,

Alle 4 feltene er forsøkshøstet i gjenleggsåret og i 2 engår slik at det til
sammen blir I2 felthøstinger.

B. Forsøhsresuhater
I. Gjenleggsåret

Resultater for legdeprosent, korn- og halmavling i gjenleggsåret, med
bygg som dekkvekst, framgår av tabell 2.

Tabell 2. Legileprosent, horn- og hølmu:ling i gjenleggsåret.
Miilikl for 4 felær p& Vågøn'es 1958-1961.

Sort

Korn, kg/dekar Endring for
største såm.

i pst. av
minste

såmengde

Ilalm, kg/dekar Endring for
største Eåm.

i pts. av
minete

såmengde

Legdeprosent

Såmengde Såmengde Såmengde

I II I II I II

Jotun
Varde
Åsa
Edila II
Nordlys

218
lBl
188
239
202

248
199
206
265
236

l4
l0
10
t1
11

421
431
418
430

473
468
45r
4&3
437

I9
9
I
J

16

s4 I 60
34 I go

3sl ss
4s I ssBol st

Yed beregning av resultatene fant en følgende F-verdier innen leddgrup'
pen bygg til modning:
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Variasjonsårsak DF kg korn kg halm f.e. i alt

Byggsort ...
Såmengde . . .

Sort X såmen

4
1

4

5,23**
6,29*

< 1,00
15,97***

< 1,00

4,83**
12,34**

* Signifikant på 5 pst. nivå** Signifikant på I pst. nivå*** Signifikant på 0,1 pst. nivå

Som det framgår av resultaterle? synes kornavlinga i gjenleggsåret å være
mer påvirket av sortsforskjeller enn av såmengder. For halmavlinga peker
resultatene i motsatt retning, og for den samla avling i f6renheter ser det ut
til at både sort og såmengde er av betydning for avlingsutbyttet i gjenleggs-
året. Samspilleffekter kan ikke påvises i dette materialet. Men av tabell 2

framgår det at byggsortene Jotun. og Norillys gir en noe sterkere øking både
i korn- og halmavling for en øking i såmengden fua 12 til 18 kg/dekar enn de
øvÅge byggsortene.

For havre, omregna til f6renheter, fikk en ikke påviselig forskjell mellom
sorter eller såmengder, og heller ingen påviselig samspilleffekt.

Avlingsresultatene i gjenleggsåret omregna til f6renheter for hovedmeto'
dene, bygg til modning. hal're til grønnf6r, og gjenlegg uten dekkvekst, ble
testet under ett. Forskjellen mellom disse hovedmetodene er som det framgår
av tabell 4, rneget klar (P < 0,001).

2. Første engår
Hovedresultatene i 1. engår framgår av tabell 3. Resultatene i 1. engår vil

som oftest gi de sikrest tilgjengelige data for å bedømme en gjenleggsmetode.
Men en må regne med at ukontrollerte faktorer, her særlig overvintringsfor-
holdene, i større eller mindre grad vil virke forstyrrende inn på resultatene.
I senere engår jevnes eventuelle forskjeller mellom de opprinnelige gjenleggs-
metoder ut, og det vil derfor være riktig å nytte resultatene fra 1. engår som
hovedmateriale for en mrrdering av gjenleggsmetodene.

Tabell 3. Resuhater i 7. engår. Miililelfor 4 feher p& Vågønes 1959-1962.

Høy, kg pr. dekar Ugras
ved

slått,
pst.

Dekkvekst
Art - sort

Bygg til modning:
Jotun .

Yarde .
Åsa...
Edda II
Nordlys

Haare til grønnf6r:
Nidar II
Sol II .

Uten dekkvekst .. ,

Såmengde
I

Såmengde
IT

602
641
630
610
601

670
655

702

597
609
610
596
6t7

670
643

67
70
72
6B
70

84
B4

85

B

7
7
8
7

6
6

7

IJ

73

lo
/)

't8
78

77
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Ved testing av materialet fikk en følgende F-verdier for avlinga i kg høy
pr. dekar:

Yariasjonsårsak IIavre

Sort ...
Såmengde
Sort X såmengde ...

8,48+
1,00
1,00

Det kunne heller ikke påvises forskjell mellom leddgruppene bygg, havre
og gjenlegg uten dekkveHt i 1. engår. lrknin l av disse.gjenleggsmetoder
på i. ar. 6ig ", 

ikke stor. Det er bare svak signjflkant-forskjell mellom havre-
'sorter, menLaterialet er så lite at dette neppe kan tillegges særlig b,etydning.
Det er heller ikke funnet signifikante forskjeller mellom forsøksleddene i føl-
gende karakterer: Prosent dekning av timotei om våren, prosent timotei ved
slått og prosent ugras ved slått.

SaÅåenhengen mellom loavling i gjenleggsåret og høyavling i 1. 
-engår

ble undersøkt får begge såmengdei i tryggleddene- For de to så_me'?gder av
dekkveksten, L2 og 16 kg7aek"r, ble korrelasjonskoeffisientene henholdsvis:
r: *0,025ogr: *0,059.

f hawe er det foretatt korrelasjonsberegning mellom loavling i gjenleggs-
året og høyavling i 1. engår, for Legge såmengder under ett.. Korrelasjons-
koeffislenten r ble her + 0,073. Beregningene viser ingen rettlinjet sammen-
heng mellom disse to faktorer verken i leddgrnppel_byqg eller havre. Dette er

ikke'i overensstemmelse med resultater oppnailtl på Østlandet (20, 2L),

Resultater fra andre forsøk (4, 10) synes til dels å stemme bedre med det en

er kommet fram til her. I alle fall tyder disse divergerende resultater på at
en har å gjøre med samspill av flere ulike faktorer, når det gjelder virkninga
av dekkvåksten. Derimot kun en i dette materialet påvise negativ korrelasjon
mellom leqdeprosent i g'ienleggsåret og høyavling i 1. engår for bygg sommellom legdeprosent i gjenleggsåret og høyavling i 1. engår fbr b-ygg som

dekkvekstl Får såmengdåne I-og II fikk en følgende korrelasjonskoeffisienter:
r : : 0,654+* og r : + 0,61f *. Homogeniteten for korrelasjonskoeffisien-r : : UrO54[-- og r : : UrOI/--. flomogenlteren ror raor,rera§J(

tene er testet (16)-, og resultatet (z : 0,15) tyder på at virkninga av ulike så-

menøder i detie iif"tl" er så liten at det kan være riktie å foreta en samlet

+ 0,654+* og r : + 0,617**. Homogeniteten for

mengder i detie iitfJl","r så liten at det k-an være riktig å foreta en samlet
korr6lasjonstest for hele materialet. Resultatet av denne testen ble: r :
+ 0,636***.

Regresjonslinjen for hele materialet er konstruert i figur 1.^
Seli om.esultuteo" i 1. engår ikke viser store utslag som følge av gjen'

leggsmetoder, er det likevel visse tendenser i materialet.""For avlingsresultatet synes rangordninga me]lom leddgruppenq -a 
v3re

klar. Resultalene tyder på at 1. åis engavling blir størst_uten dekkvekst.
Havre som dekkvekit, høitet til grønnf6r, ser ut til å forårsake en noe svakere
engavling i 1. engår, men hawen gir likevel et bedre resultat i førsteårsenga
enn bygg høstet ved modning.

D"tiå ", for øvrig i overÅsstemmelse med tidligere resultater på Statens
forsøksgartl Vågønes (13).

ResirltatenJtyder'videre på at havresorten Nidar II virker mindre hem-
mende på utviklinga av enga enn Sol fI.

Spøismålet omlpesifikli sortsvirkning som dekkvekst innen leddgruppen
bygg til modning er av svært sammensatt natur.

1,75
2,53
1,39

4
I

.4
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f motsetning til Jrr:ro (6) fant en ikke statistisk sikker forskjell mellom
sortene. Dette kan nok for en stor del skyldes at en i våre forsøk har valgt ut-
preget tidlige byggsorter som skiller seg lite fra hverandre i de fleste egenska-
per. Tallmessig har likevel VØi[e som dekkvekst også i vårt materiale gitt
Åtørst høyavlirig i 1. engår, tett fulgt 

^u 
Åto. Disse ti sortene ligger noe over

Norillys, Edile II og Jotun, særlig ved minste såmengde. Årsaksforholdet til
forskjellig virkning av sortene som dekkvekst er så innfløkt at det er vanskelig
å påpeke enkelteffekter. Som nevnt har økende legdeprosent i gjenleggsåret
ført til nedsatt høyavling i l. engår. Det er derfor rimelig å anta at sortenes
ulike stråstyrke kan spille en betydelig rolle for virkninga av byggsorter som
dekkvekster.

Graden av legde kan variere sterkt fra år til år med klimaforhold o.1., og
det er derfor tenkelig at denne årlige variasjon i legde kan ha ført til merkbare
avlingsutslag i 1. årsenga. En slik årlig variasjon i legdeprosent virker til å
redusere gyldigheten av den foretatte korrelasjonsberegning mellom legdepro-
sent i gjenleggsåret og høyavling i 1. engår. Likevel er resultatene så rridt
klare at de nok har krav på å bli registrert i denne sammenheng.

Sortene Vørde og,4sø viste svakest avlingsevne for korn i gjenleggsåret,
de hadde lite legde, de var tidlige og de viste relativt liten avlingsauke for
auka såmengde i gjenleggsåret.
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Fig. l. Regresjon av legdeprosent i gjenleggsaret på avling i kg høy l. engår,
meil bygg som dekkvekst.
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Ved å dele opp variansen for høyavling i 1. engår_, mellom Varde-Åsa-led-
dene på den enJ åid"r, og de andre Lygg.oi"t"rr" på d", and.re, kunne det på-

vises iorskjell mellom dis"se to sortene o§ de andre sortene i leddgruppen bygg
(P < 0,05).' Y"d å'undersøke den innbyrdes forskjell mellom sortene? enkeltvis, etter
DuNc-En's nye gaptest (16) fl[k en ikke itatistisk påviselig forskjell mellom
noen av sortene.

Ellers legger en merkc til at sortene Jotun 2S .Norilly^s i gjenleggsåret
reagerer noklå Hkt og betyclelig sterkere for en økning_ i -såmengden 

enn de

and"re sortene. Men dit viåer sJg at avlinga i 1. engår blir sterkere redusert

etter Jotun som dekkvekst enn ettet Norillys ved største såmengde. Denne

forskjellen kan nok for en stor del skyldes disse to sortenes ulike stråstyrke,
men ået er også grunn til å tro at soltenes busking, vekstmåte og vekstrytme
kan virke på resultatet i enga.-- Baa. I'f ,"rg"r"" i gjenl'eggsåret på lignende måte som Varde og Åsa, for
en økning i sådengden.-Men Jorten ir sein og relativt *Iit"?I, i8 på tross

av stor #ti"g syne"s den mindre aktuell som dekkvekst i Nordland.

3. Gjenleggsåret f første og andre engår
For å kunne vurdere 4"n saYnla avlingsmengde i alle tre forsøksår er alle

avlingstall omregnet til f6renheter.

Tabell 4. Resultater i filrenhnter pr. ilekar, for øll'e forsøksår'
Miililel-au 4 feher på Vågønes 1958-1963.

Dekkvekst
Art - sort

Eilda II
Nordlys

Uten dekkvekst ....

Gjenleggsar 1. engår 2. engår
Gjenleggsår

* I.og 2. engår,
midilel pr. år

362
320
323
379
337

245
233

96

270
2Bl
279
27L
274

269
264
264
260
259

265
267

266

300
288
289
303
290

270
264

226

301
292

316

For summen av avlingstallene i gjenleggsåIet og to engår, omregnet til
f6renheter kunne det påvises forskieil mellom leddgruppene bygg, harT e og
gienlegg uten dekkvekst (P < 0,0D. Yurdert på denne måten_er det hoved-
iåaa"iiæ" dekhaep.st som står svakest, slik det går fram av tabell 4.

Bygg til modning som dekkvekst har gitt best resultat. selv om det er

liten'fåiskjell melloir leddgruppene bygg-og_ hawe, vil-.en s.ammenligning

dem imellom gå i byggets favøi,-fordi den ',lodnc lygguvlirgrl Sjenleggsåret
er av større v-erdi i'f6iinga enn hal'regrønnf6r. Relasjooen mellom- leddgru^p'

pene bygg og havregrønrif6r stemmerl hovedsaken med Vrrs resultater (19).
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Forskjeller innen leddgruppene bygg og harT e som dekkvekst kan ikke
påvises verken for sort, såmengde eller samspill. Hovedinntrykket synes der'
for å bekrefte tidligere erfaring som går ut på at selv om gjenlegg uten dekk-
vekst gir den beste etablering av enggrasartene, er likevel fordelen på dette
område for liten til å oppveie det avlingstapet som en får i gjenleggsåret, om
en sammenligner metoden med bruk av bygg eller hawre som dekkvekst.

Y. Byggsorter som dekkvekst på myrjord
Ved Statens forsøksgard Yågønes er det videre uitføfi 2 forsøk med bygg-

sorter til modning som dekkvekst. Feltene ble anlagt i l96L og 1962. Forsøks-
planen var en vanlig blokkplan med leddene: Jotun, Varde, Åsa og Norillys
som dekkvekst, og gjenlegg uten ilehkuelast.

Størrelsen på høsterutene var 9,12 lor'2, Gjenlegget ble lagt att med Boilin
timotei, og såmengden var 3,0 kg pr. dekar. Såmengde av dekkveksten var
12 kg pr. dekar. Feltene ble sådd henholdsvis 30/5 og 2i6. Miillere veksttid i
gjenleggsåret var l0B døgn for alle ledd med dekkvekst, og 84 døgn for gjen'
legg uten dekkvekst.

Begge forsøkene ble utført på myrjord. Jordtypen var grasmyr på sjø'
sand, og torvlaget var 30-50 cm tykt. Kalium og fosfattilstanden var dårlig
på jorda der feltene lå, og pH-verdien lå i området 5,5-5.9. Gjødslinga i gjen'
leggsårene og i engårene var som beskrevet for myrjord i avsnitt IY.

Resultatene framgår av tabellene 5, 6 og 7.

Tabell 5. Legileprosent, korn' og hølmaaling i gjenl.eggsåret,
Midikl øa 2 feher på Yågønes 1961-1962.

Dekkvekst, byggsort Korn, kg/dekar Halm, kg/dekar Legdeprosent

Jotun .

Varde .

Å"a .. .

Dekkvekst,
byggsort

Jotun. .

Varde .

Ås, ..
Nordlys

Uten dekkvekst .......

ot
22
52
34

257
280
280
302

547
627
567
495

Timotei
ved
sIått,
p§t.

Ugras
ved
sIått,
pst.

67
7L
7L

74

t0
7
I

o

o

Tabell 6. Resultater i 7. engår. Midilel au 2 feher på Yågønes 1962-1963.

Dekning
av timotei
om våren,

pEt.

76
74
66

70

860
885
BBO

866

I gjenleggsåret er det for avlinga uttrykt i f6renheter påviselig forskjell
mellom leddene (P < 0,05), noe som vesentlig skyldes awiket mellom bygg-
sortene på den ene siden, og leddet uten dekkvekst på den annen.



19

Resuhøter i filrenheter pr. ilekør for alle forsøhsåt
Miililel ao 2 felter på Vågønes 1961-1964,

Tabell 7.

Jotun. .
Varde .

Åsa .. .

Nordlys

Uten dekkvekst .. . . ...

Dekkvekst, byggsort Gjenleggsår 1, engår 2. engår
Gjenleggsår f
1. og 2. engår,
middel pr, år

391
{t9
406
404

329

For 1. og 2. e,0Lgilr kan det ikke påvises sikre forsLi.eller i avlingsmengde,
prosent dek-ning ai timotei om- yg1e1, prosent timotei ved slått og- prosent
'rs".s v"d slått.-Det samme er tilfelle for-satt la avlingsmengde i f6renheter for
eftdeggså""t og de følgende to engår. Likevel kan en merke seg at leddet
iJt"r. d-""kk-rekst"ligger nloe over de åndre forsøksledd med hensyn til avling i
1. engår.

VZa a nytte Duxc,l.x?s gaptest (16) viser d_et seg at-middeltall for avling
i I. engår, åd", 976kg høy pr. dekar er signifikant f-orskjgJlig fra leddet uten
ilekkvEkst sorrr her visår håyåste middelavling pr. ilekar (P < 0,01)-'

Selv om detre forsøksmaterialet er lite, synes resultatene likevel å under'
streke tendensen i forrige forsøksserie for så vidt angår spørsmålet vårgjen-
legg med og uten dekkvekst.

"Sortsrelåsjonene synes også å stemme med foregående serie selv om av-

lingsnivået er forskjellig i de to §erier.

VI. Bygg, havre og vårraps som dekkvekst

A. Forsøksma,teriale

I årene 1959 til 1963 ble det utført i alt 13 gjenleggsforsøk hvor en sam-

menlignet bygg, hawe og vårraps som, dekkvekst med vårgjenlegg uten dekk-

vekst] Fire åTieltene bl"e anla[t på Statens forsøksgard Vågønes, og r_esten

på ymse steder i Nordland fylkg. sju aw de.lokale feltene ble anlagt pa E"k:.
iuoå on to i Salten. Til dektvekst i disse forsøkene nyttet en §ortene Varile,

Bømbi og Reginø ff som representanter henholdsvis for artene bygg, havre

og vårraps.' Forråkrplanen var vanlig latinsk kvadrat (t-- 4,-r-:4), og rotestørrelsen

var 16,0 *å fo, feltene i diitriktet og I4,0 m2 for feltelg på-forsøksgarden.
Gjennomsnittlig såtid for alle felt var 25. ',lai, og midlere hgsle=tid. i-gjen-

l"ggsår"t var B. au[ust,6. august, 2. august og 7. august,for,henho-ldsyr-s bygg,

hiå" og vårraps åm ilekkvekst, og Sjt"]"Sg uten dekkvekst..Alle felter ble

tilsåild "orcd, Bådin timotei, 3,0 kg [r. d"kar. Såmengde av de\kveksten var
15 kg pr. dekar for bygg og ha'r're,-og for_vårraps v1"..i*1"$99" 1t0 kg pr.
tl"kai.?a forsøksgardåi"bl" f"lt"r," radsådd, mens de ble_breisådd i distriktet.

Det var forutått at forsøksleddene med bygg som dekkvekst skulle høstes

ved modning eller som grønnf6r alt etter forholdene. Men ut fra vanlig,
praksis i disiriktet og på-grooo av sein såing, er byggleddene høsta modne

37L
398
397
376

316

387
399
396
390

479

416
462
445
M5

131
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bare på to av feltene på forsøksgarden. Disse to feltene lå på sandjord av
samme type som beskrevet i avsnitt IV. På alle de andre feltene ble bygg-
leddene høsta som grønnf6r i likhet med de andre forsøksledd. Disse feltene
har vært utlagt vesentlig på moldjord av varierende kvalitet og sammenset-
ning. Yed de videre analyser av resultatene er derfor disse to feltene på for-
søksgarden holdt utenfor.

Feltene i distriktet er høsta noe seinere enn ønskelig, både med tanke på
kvaliteten av grønnfdravlinga i gjenleggsåret og av hensyn til den blivende
grasbestanden.

Yed omregning av avlinga til f6renheter har en nytta tidligere angitte nor-
mer. f tillegg til disse har en regnet med følgende f6renhetsverdi for vår-
rapsen, som i disse forsøkene ofte ble høsta for seint: I kg tørr avling fra vår-
rapsleddene - 0,25 f.e.

B. Forsølasresultater
l.Gjenleggsåret

Midileltall for 9 felter der avlinga i gjenleggsåret også av bygg ble re-
gistrert som grønnf6r, framgår av tabell B. For de to feltene der byggleddene
ble høsta modne, er resultatene fra gjenleggsåret gjengitt i tabell 9. For de
sistnevnte to felter er det bare regnet ut middeltall uten videre bearbeiding
av materialet.

Tabell B. Resuhater i gjenleggsåret. Miildel au 2 feher på Vågønes og 7 lokale

Dekkvekst
art

raben e' Resuttøter "fitrWt;tr; Y:l!:l,r!; u1r!;tåi.'u 
våsønes ihr bvss

Ugras
pst.

Dekkvekst
art

Avling i f.e.
pr. dekar

9
1B
2L
52

0
I7
46
95

282
tB0

55
t2t

Ugras
pst.

Karakterene legdeprosent og ugras i prosent av avlinga ved slått er be-
dømt skjønnsmessig. Begge karakterer er i sterk grad avhengig av de lokale
jord- og dyrkingsforhold. Derfor viser disse karakterer stor variasjon fra felt
til felt.

Analyser av karakteren legde er ikke atført, fordi feltene stort sett var så
lite utsatt for legde at dette neppe kan ventes å ha hatt noen betydning for
avling og etablering av varig eng i disse forsøkene. Det kan være vanskelig

feher i årene 1959-1961.

Yeksttid
døgn

'15
74
69
73

Veksttid
døgt

t06
74
74
83
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å bedømme ugrasprosenten i forskjellige grøder, og da denne bedømming er
utført av forskjellige observatører, finner en det rimelig at forsøksfeilen kan
bli stor for denne karakteren.

En nærmere analyse av tallene for ugrasprosent er foretatt, og resultatene
viser en klar forskjell mellom gjenleggsmetodene (P < 0,001).

Den relative feil i forhold til gjennomsnittet er stor, men det synes likevel
klart at vårgjenlegg uten dekkvekst er betydelig sterkere utsatt for ugras i
gjenleggsåret enn gjenlegg med dekkvekst av ymse slag. Dette bekrefter tid-
ligere forsøk fra Statens forsøksgard Yågønes (13). Hele materialet, inklusiv
de to feltene på forsøksgarden der bygget ble høsta modent, er testet under
ett? og viser samme tendens for ugrasprosenten (P < 0,001).

Avlinga i gjenleggsåret er omregna til f6renheter, og analyser er foretatt
for 9 sammenlignbare felter i serien. Som ventet kan det her påvises en klar
forskjell mellom gjenleggsmetodene (P < 0,001).

Forsøksfeilen er stor? som det framgår av tabell 11, og en regner med at
årsaken til dette særlig kan skyldes mangelfull prøvetaking til tørrvektbestem-
melsen. Duxc.Lx's nye gaptest (16) er utført, og resultatene er gjengitt neden-
for:

(Middeltall som ikke er understreket av en og samme linje er signifikant forskjellig på
I pst. nivået.

Middeltall som er understreket av en og samme linje er ikke signifikant forskjellig på I
pst. nivået.)

Yårraps som dekkvekst ser ut til å ligge tydelig under de andre gjen-
leggsmetodene. mens hawe høsta til grønnf6r ligger over vårgjenlegg uten
dekkvekst med hensyn til avling i gjenleggsåret. Bygg høsta til grønnf6r står
her i ei mellomstilling, idet en ikke kan påvise noen siklrer forskjell mellom
bygg og de to forsøksledd som ligger nærmest opp til byggleildet i avling.

2. Første og andre engår
Resultatene av førsteårsenga etter disse gjenleggsforsøkene framgår av

tabell 10. Tabellen viser middeltall for 11 felter. De to feltene på forsøks-
garden der byggleddet ble høsta modent, er holdt utenfor.

Tabell L0. Resuho,ter i 7. engår. Midilal aa 2 feher på Vågønes og 9 loknle feher
i årene 1960-1962.

Dekkvekst: Vårraps
Middeltall i f.e.: 86

Dekkvekst
art

Uten dekkvekst
l2B

BygS Havre
148 l8l

Legde
ved slått,

.pst.

77
75
7l
77

l1
L2
10
l2

45
39
42
43

Høy, kg
pr. dekar
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Ved en nærmere analyse av materialet kunne det ikke påvises noen sikker
forskjell i høyavling 1. engår mellom de fire gjenleggsmetodene. Men resulta-
tene synes likevel å bekrefte tidligere erfaring (13) om at gjenlegg uten dekk-
vekst gir minst like god etablering av varig eng som gjenlegg med dekkvekst
av ymse arter, når en som i disse forsøkene kan unngå direkte skadevirknin-
ger av ugraset (Tab. I0 og 1I).

Det prosentiske innhold av timotei er bedømt skjønnsmessig ved slått, og
for denne karakteren kan det heller ikke påvises statistisk sikker forskjell
mellom forsøksleddene. Men det er neppe helt tilfelilig at vi finner den lågeste
tinroteiprosenten etter vårraps som dekkvekst. Prosentinnholdet av ugras i
førsteårsenga og legdeprosenten er observert? men også for disse karakterer
er det svært liten variasjon mellom de ulike gjenleggsmetoder.

Hovedinntrykket er at gjenlegg uten dekkvekst gir det beste resultat i
1. engår.

Resultatene for 2. engår er registrert for 9 av feltene. Avlingsdiflerensene
er her betydelig mindre. Hovedtendensen går mot en utjevning mellom for-
søksleddene, slik at opprinnelige forskjeller, eventuelt som følge av gjenleggs-
metoder, etter to overvintringer blir betydelig utjevnet.

3. Gjenleggsåret f første og andre engår
Avlingsresultatene i f6renheter for gjenleggsåret, 1.- og2. ela.går og i middel

framgår av tabell 11. Tabellen omfatter resultatene fua 2 felter på Vågønes
og fra lokale felter i Nordland hvor byggleddet ble høsta som grønnf6r.

Tabell LL. Resuhater i fhenhnær pr. ihkar for alle forsøksår. Miildel øa 2 feher
på, Vågønes og øa loktle feher i årene 1959-1963.

Dekkvekst
art Gjenleggsår l. engår 2. engår

Gjenleggsrår
f l. engår

miilclel

f l. engår
f 2. engår

midilel

Antall felter B

287
297

281

9,2
27

Samla avlingsutbytte i gjenleggsåret og 1. engår er testet? og resultatet
viser en klar forskjell mellom gjenleggsmetoder (P < 0,001).

Som det framgår av tabell II, er det virkninga av avlinga i gjenleggsåret
som særlig gjør seg gjeldende i det samla avlingsresultatet for de første to år.
Gjenleggsmetodene ble nærmere sammenlignet ved å nytte før nevnte gaptest,
og resultatet ble at det bare kunne påvises signifikant forskjell på 5 pst.
nivået mellom haue og vårrapsleddet i gjenleggsåret f 1. engår. Ved til-
svarende testing for summen av alle tre registrerte avlingsår kunne det ikke
påvises noen forskjell som følge av gjenleggsmetoder, men av middeltallene
framgår det at rangordningen mellom metodene er uendret. Og det er tydelig

9
241
254
204
238
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at virkninga fra gjenleggsåret ennå gjør seg gjeldende for det samla avlings-
resultat for 3 år.

Tilsvarende resultater særskilt for de to feltene på forsøksgarden der bygg-
leddet ble høsta modent, er satt opp uten videre bearbeiding i tabel 12.

Tabell L2. Resultater i .firenhcter pr. ilekar for alle forsøksår. Miililel aa 2 feher
på Vågønes i irene 1959:1963, iler byggleililet ble høsta moilent.

Dekkvekst Gjenleggsår 2, engår

A". Forsøksmateriale

Gjenleggsår
f 1. engår

middel

f l. engår
f 2. engår

middel

325
302
269
2't9

315

2L4
241

344
363
379
356

348
363
J IJ
360

Som det framgår av tabell l2,ligget byggleddet best,an-i avling gjenleggs-
året. Dette forspiang ser ikke ut til å kunne oppveies i de tørste to en_går selv
om høyavlinga itteibygg til modning ligger noe lavere i forhold til de andre
metodene.

VII. Behandling av gjenlegg med og uten dekkvekst

A". Forsøksmateriale

Forsøkene i denne serie omfatter i alt 7 felter. Fem av disse forsøkene er
utført ved Statens forsøksgard Vågønes og to ved Nordland Landbruksskole
Kleiva i Vesterålen. Hensikten med forsøkene var å studere virkninga av
aktuelle metoder ved gjenlegg til eng. De faktorer en undersøkte, var gjen-
legg med og uten dekkvekst, med og uten ugrassprøyting og -med en og to
hJs-tinger i gjenleggsåret. Forsøksleddene er prøvd i_alle kombinasjoner, og i
tabelåe 13-16 er behandlinga uttrykt etter følgende merkesystem:

To høstinger i gjenleggsåret (u) En høsting i gjen]gggs_året (uten 
-a)

Gjenlegg åed håvte iom dekkvekst (b) Gj_enlegg uten dekkvekst (uten b)
Ugrasslpiøyting i gjenleggsåret (") Ikke ugrassprøyta (uten c)

Kontrollbehandlinga, en høsting, uten dekkvekst og uten sprøyting blir
i tabellene angitt som (1).

Hovedeffektene for'behandling er markert med de tilsvarende store bok-
staver A, B og C, og samspilleffektene med AB, AC, BC og_ABC. Gjelleggs^-
metodene er [ombinert faktorielt i felt med 4 gjentak av 2 x ) y 2 : B

behandlin gskombinasj oner.
Feltenå ble utlagt som blokkforsøk, med anleggsruter på 20,0 m2. Høste'

rutene var I5,0 m2.
Til gjenlegget ble følgende frøblanding nyttet: 3,9 ES pod.ln timotei f

0,3 kg i[otstid-wdkløver pr. dekar. For de ledd som skulle ha dekkvekst, ble
det sådd 15 kg voll havre pr. dekar. Både grasfrøet og dekksæden ble brei-
sådil. såtitla får feltene lå åellom 27l5 og L4l6 rned,6/6 som midlere sådato.

Til de ugrassprøyta ledd ble det nytta «Sevtox» (med 13 pr-osent DNBP).
Sprøytemengden var 0,6 I i 100 I vatn pr. dekar. Sprøytinga ble foretatt når
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ugraset hadde få*t 24 vedvarende blail. Sprøytinga ble for alle felter utført
i tida 8/6 til 617 rned.2716 som midlere sprøytedato.

Sprøytinga har stort sett vært effektiv mot vassarven som var den domi-
nerende ugrasart på alle feltene. Andre ugras har hatt liten betydning.
Sprøytinga har heller ikke hatt påviselig uheldig virkning på timotei eller
hawre.

Høstetida ble i alle ledd bestemt av utviklinga av vassarven.
På ledd uten dekkvekst ble høstinga rtført når det ansåes nødvendig for

å unngå skadevirkninger av vassarven på gjenlegget. Yanligvis kom første
høsting her når vassarven begynte å blomstre. Ledd med haue som grønnfdr
og to høstinger ble alltid slått samtidig med tilsvarende ledd uten dekkvekst.

Høstinga på lecld med bare en høsting ble også foretatt når utviklinga av
vassarven så faretruende ut for gjenlegget. På felter hvor vassarven ikke tok
overhånd, ble høstinga på disse ledd utført når havren på sine ledd var full-
skutt. Gjenveksten var ikke særlig hemmet av ugras, og slåtten ble her for
alle ledd foretatt når har,"releddene var fullskutt.

Midlere høstetid for de forskjellige ledd:

1. slått for alle ledd med to høstinger: L6l7 (L017-2L17)
2. slått for alle ledd med to høstingerz 2618 (2315- 319)
Ledd uten dekkvekst, og usprøytet: 2Bl7 (L717-2618)
Ledd uten dekkvekst, med sprøyting: B/B (L717-l4l&)
Ledd med havregrønnf6r, uten sprøyting: 4lB (1717-L3lB)
Ledd med hawregrønnf6r, med sprøyting: 5/B (L717-L3lB)

Det er tatt prøver til tørrvektbestemmelse av hver ruteavling og høsting.
Avlinga i gjenleggsåret er omregnet til kg høy pr. dekar. Seks av feltene er
forsøkshøstet i 3 engår. Ett av feltene på Kleiva er bare høstet i to engår.

Feltene på Vågønes ble anlagt på myrjord hvor vassarven vanligvis er en
plage i all åker. Feltene på forsøksgarden har vært anlagt på grasmyr over
sjøsand hvor torvlaget er 30-50 cm tykt. Kalium- og fosfattilstanden i denne
jorda er fra naturens side dårlig. Når det gjelder reaksjonsforholdene i jorda,
har pH-verdien variert mellom 5,0 og 5,9 der feltene lå. Feltene på Kleiva ble
begge anlagt på moldblanda sand og grusjord.

Gjøtlslinga i gjenleggsåret var for alle feltene på forsøksgarden: 50 kg
superfosfat B pst. f 25 kg kaliumgjøilsel33 pst. f 10 kg kalkammonsalpeter
26 pst. pr. dekar. I engåra var gjødslinga 25 kg fullgjødsel A + 10 kg kalium-
gjødsel 33 pst. pr. dekar.

For de to feltene på Kleiva har det vært betydelig sterkere gjødsling, til-
svarende 50-75 kg fullgjødsel A pr. dekar.

B. Forsøhsresuhøter
Forsøkene ved Statens forsøksgard Vågønes og ved Nordland landbruks-

skole Kleiva er analysert hver for seg og sarnlet.
Avlingsresultatene i kg høy pr. dekar for gjenleggsåret, 1., 2. og 3. engår

samt middelavlinga for alle engår og alle forsøksår er gjengitt i tabellene 13,
15 og 17. Tabellene 14,L6 og 18 angir den beregna effekt av ulike behandlings-
metoder, etter Cocnux & Cox (2). Eflektenes grad av signifikans er angitt
ved antall stjerner på vanlig måte.
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Tabell 13. Aaling i forsøksperioileru.
Middel øo 5 feher på V,å,yønes i årene 1955-1962.

Tabell 14. Beregnet ffiht øa ulik behanilling i l$ høy pr. ilehnr.
Middel øa 5 feher på Vågønes i årene 1955-1962.

Tabell I5. Aaling i for søltsperioilen.
Midil,el for 2 felær p& Kleioø i å.rene 1956-1962.

Kombinasjon av behandling Avling i kg høy pr. dekar

Havre q

høstinger
Sprøyting

Gjen-
leggs-

år
l.

engår

q

engar
J.

engar

I.-3. I Alle
engår lforsøkså

middel I middel

+

+
+
+

+

+
+

+

-I

+
IT
+

(1)
a
b
c

ab
ac
bc

abc

182
304
343
201
333
300
324
354

725
696
662
738
683
702
7lL
668

789
732
747
772
730
757
760
731

845
861
843
850
835
826
830
843

786 I 635
763 I øaa
7st I aas
7s6 | Oto
749 i 645
162 I øAø
767 I OSO

747 I AnS

32,1
123

6,4
5B

4,5
44

3,5
38

3,4 t 4,9
341 Ar

Behandling
Gjen-
leggs-

år

l.
engår

,
engar

J.

engar
1.-3.
engår

middel

AlIe
år

miildel

Feltmiddel

A (2 høstinger) .
B (Havre) .. ...
C (Sprøyting) ..

AB (Samspill) ...
ÅC » ...
BC » ...

ABC » ...

293

+60ror**
+4
-50+4
-3+16

698

-34*+r3
+11

-18+4
-t4

752

-30*
-2L+6
+6
to
_.L 

'

-13

842

-t_o

-9+3
-4+6
+r5

764

-17*
+3
+7
-5+4
-4

646

_)- .,
_J_ 1

tJ

-B
+2+I

Kombinasjon av behandling Avling i kg høy pr. dekar

Havre 2 høstinger Sprøyting Gjenleggsår l. engår 2. engår

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

(r)
a
b
c

ab
ac
bc

abc

329
356
662
44L
397
376
600
382

930
9s9
844
998
909
945
968
965

9s4
954
975

L074
975
926
984

I005

cv ......
LSD (5 pst

16,3
L7l

5,1
113

4,5
105
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Tabell 16. Beregnet ffikt at: ulik behanilling i kg høy pr. ilekar
Midikl øa 2 feher på Kleiaø i årena 1956-1962.

Behandling 2. engår

Feltmiildel

A (2 høstinger) .....
B (Havre)
C (Sprøyting)

AB (Samspill)
AC»

Tabell 17. Aaling i forsøhsperioilen. Mid,ilel ao 7 feher mnil 2 engår og aa 6 feher

984
:

-24+0
+2s
+3s
-39
-6+50

Gjenleggsår

443

-131**+135**
+14
-112*-1r
-52
-35

940

+10
_JI

+59*
+21

-37+32

-4

meil 3 engår i årene 7955-7962.

Kombinasjon av behandling Avling i kg høy pr. dekar

IIavre .,

høstinger
Sprøytinp

Gjen-
Ieggs-

år
t.

engår

.,

engår
J.

enger

r.-3. *
engår

midilel

Alle
rrsøksd
midilbl

+
+
+
+

+

+
+
+

+
I

I

+
I

I

(r)
a
b
c

ab
ac
bc

abc

224
319
434
269
351
322
403
362

783
771
7t4
Bl2
747
77L
784
753

836
804
Br2
858
800
805
824
809

858
875
850
8?5
855
849
858
872

795
?83
760
808
769
774
789
772

650
664
667
661
660
659
682
667

29,7
r08

5,9
48

4,9
44

3,8
3B

316
i)

4,5
35

Tabell L8. Beregnet effeht øt ulilc behønilli"S i W hry p, . ilehar. Miililel øa 7 feh,br
meil2 engår og a,a 6 feher nxed 3 engår i fuene 7955-1962.

Behandling Gjenleggsår 1. engår 2. engfu 3. engår
1.-3. *

engrår
midilel

AIIe *
forsøksår
midilel

Feltmiildel .. . ...
A (2 høstinger)
B (Havre) ... .

C (Sprøyting) .

AB (Samspill) ..
AC » ..
BC » ..

ABC » ..

336

+6
*104***+7
- 68*
+0
-L7+2r

767

-13
-35***26**
+14

+12

-9

819

-28*
-15+14
+r1
-6
-1+4

B6I

-L .)

-5+4
_.L n

-9+B
+13

781

-13_IB*
+9
+10

-12+7
-1

664

+r0
+7_B
-6+4
_.L .'

* Middeltallene gjelder 6 felter med 3 engår.
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Av tabell 18 framgår det at hovedeffektet av 2 høstinger sammenlignet
med bare en høsting i gjenleggsåret er helt ubetydelig om en ser på alle felter
under ett, Men ved oppdeling av materialet viser det seg at mens en på Yågø-
nes har fått en noe usikker positiv effekt (tabell 14), har en på Kleiva fått en
statistisk sikker negativ effekt av 2 høstinger i gjenleggsåret (tabell 16).
Høstetid og utviklingstrinn ved høsting kan ikke forklare denne ulike effekt
av 2 høstinger i gjenleggsåret. Det er derfor nærliggende å betrakte resultatet
som en f.ølie av den klimatiske variasion mellom forsøksstedene, som særligav den klimatiske variasjon forsøksstedene, som særligsom en følge av den klimatiske variasjon mellom tbrsøksstedene, som særlig
gir seg utslag i noe svakere gjenvekst etter 1. høsting for feltene på_ Kleiva.gll seg uISIag I noe svaKere gJerrYeK§L cLLe-r -1. [ø§I,Jrl6 rur rurLcru lra r\rurva.
Jordvåriasjonen kan også tenkes å medvirke til dette awiket mellom for-
søksstedene.

Hovedeffekten i gjenleggsåret for havre som dekkvekst er som ventet
klart positiv både i Salten og i Yesterålen.

Ugrassprøyting har gitt små utslag på avlinga ! gjenleggsåret. For avlinga
i gjenleggsåret kan det videre påvises samspill_mellom faktorene A-og B.

--Dennå samspilleffekten er særlig klar for feltene på Kleiva, og det ser,ut
til at årsaksforlioldet kan føres tilbake til at leddene med havre som deklvekst
og gjenlegg uten dekkvekst reagerer med ulik intensitet, i:regativ ret_ning, på
2-hTstingei i gjenleggsåret. Regner en med at årsaken til sterkt nedsatt av-
ling ved2 høsiinger i gjenleggsåret skyldes klimatiske forhold, tyder samspill-'
effCkten AB på at havreleddet i særlig sterk grad reagerer negativt fo_r- 2

høstinger under forholdene på Kleiva. For feltene på Yågønes kan det ikke
påvises samspill av noen art.- I 1. engårkan det statistisk ikke påvises noen effekt som følge av 2høstin'
ger i gjenleggsåret. På Vågønes er det en tendens i negativ retning, me-ns det

[a ft-iiva ei en svak tendens i positiv retning, og for alle feltene under ett
blir det hele jevnet ut.

Når det derimot gjeliler bruk av havre som dekkvekst, viser høyavling,a i
1. engår en klar negativ effekt, og tendensen er den samme på begge forsøE!'
stedei. Resultatet bekrefter for så vidt erfaringen fra forsøkene i avsnitt fY
og VI.- Hovedeffekten for ugrassprøyting av gjenlegget med hensyn til avling i
1. engår viser en klar positiv tendens på begge forsøkssteder. Men hoved-
eflektin for sprøyting ei likevel ikke så stor som en kunne vente. I dette til-
felle var det bare i det samla tallmateriale og i resultatene fra Kleiva at en
positiv virkning av ugrassprøytiag kunne påvises statistisk.- I 2. engår ser det ut til at virkninga av gjenleggsmetoder er noe utjevnet.
Men ennå 12, elr.gå,r kan det påvises negativ effekt som følge av 2 høstinger, i
gjenleggsåret. Dette gjelder både for feltene på Vågønes og for det samla
materiale under ett.

Det er også en viss tendens til at noe av effekten for havre som dekkvekst
og ugrassprøyting har holdt seg i 2. engåret.. I 3. engåi er 

"ffekteoe 
så små og utslagene så tilfelclige at en sannsynligvis

har sterkere påvirkning av tilfeldige forhold ved overvintringene enn av gjen-
leggsmetodene.- Eflekter. av gjenleggsmetodene på den samla avling i alle tre engår viser
et negativt utslif for 2-høstinger av gjenlegget og for harrye som dekkvekst.

Srim avlingsutbytte for gjenleggsåret og alle tre engår er undersøkt. Av
det foreliggende materiale kan det ikke påvises statistisk sikre forskjeller som
følge av de ulike gjenleggsmetoder.
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Hovedinntrykket er at det samla avlingsutbytte viser liten variasjon for
de gjenleggsmetodene som her er prøvd, men at effekten av havre som dekk-
vekst og av ugrassprøyting i gjenleggsåret går i positiv retning. Forskjellen i
virkning mellom disse to ledd er likevel stor. Hal're som dekkvekst gir stor
avling i gjenleggsåret, men forårsaker så en viss negativ virkning på høy-
avlinga i engårene, mens ugrassprøyting har gitt jevnere avling ut gjennom
hele forsøksperioden.

Sum avling for gjenleggsåret og 1. engår er undersøkt på samme måte,
men her var gjenleggsåret helt utslagsgivende for behandlingseffektene, og
dette ledd av undersøkelsen er derfor utelatt i tabellene.

Botaniske observasjoner er gjort på feltene, og hovedresultatene av disse
framgår av tabellene 19 og20.

Tabell 19. Resuhater fra ilen shjønnsmessige botaniske ønalysen,
Miildel aa 5 feher på Vågønes i årene 1955-1962.

Tabell 20. Beregnet ffiltt aa ulilt, behunilling, i prosenttall fra ilcn botanislæ
analysen. Miililel ao 5 felter på, Vågønes i årene 1955-1962.

)

I
I

I

Kombinasion av
behanilling

Ugras ved
høsting,

pst'

Timotei ved høsting,
pst.

Dekning av
timotei om
våren, pst.

Ha
2

høst-
inger

Sprøy-
ting

Gjen-
leggs-
året

l.-3.
engår
midde

l.
engår

o

engår
J.

engar

1.-3.
engar t.

engår

1.-3.
engår

middel

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

I-T-
I

(1)
a
b
c

ab
ac
bc

abc

68
36
55
42
48
T4
19

t4
14
13
t4
14
10
IO
10

63
)/
55
64
59
58
62
59

62
6l
62
66
61
63
66
64

6L
61
62
66
63
67
70
70

62
59
60
65
6l
63
65
65

76
/J
74
8t

8l
79
B3

7L
7l

75
7L
rJ
/)
76

cv ....
LSD (5 pst.) .

30,2
1?.5

12,l
1.8

13,5
10,4

or(
f-i

5r4
4,5 5,9

oa

8r0
5,9
5.0

Behandling
Ugras ved
høsting,

pst.

Timotei ved høsting,

pst.

Dekning av
timotei om
våren pst.

Gjen-
leggsår

l.-3.
engår

middel

l.
engår

,
engår

J.
engar

l.-3.
engår

miildel

l.
engår

1.-3.
engår

miililel

FeltmirIiIel

A (2 høstinger) ... .

B (Harne)
C (Sprøyting) .....

AB(Samspill)......
AC » ......
BC » ......

ABC » ......

45

r(**{

ft
+0
-1
-1

L2

-1+0

+0
t0
+0
+0

60

Lq

+3
L9

63

+1
fJ
+0
-1t0
+0

65

+1
I'

+6*
+0
+1
+1
+0

63

-1+1
-rr
+1
-1+1
-1

*0
+5*
_)-,

+1
+0

73

:|0
+0
*4**
+0
+r
+0
+0
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Tabellene omfatter bare feltene på Vågønes.
ugraset i prosent av plan.temaierialet er skjønnsmessig bedømt i-gjen-

leggsået. Ett6r har"re som dekkvekst og 
-etter 

ugrassprøyting,"Y,gl:"l".gC"tteggsået. Ett6r har"re som dekkvekst og etter ugrassprøyting,al-Sjgnle.gget
..iIå" det seg at ugrasprosenten ble betydelig rgdygert Av tabell 19 vil en

merke ,"g ri sprøftet gjenlegg med havre .om dekkv"kst ser ut til å kunne
døyve ug"raset L".i. f-i[å-rel iyter resultatene på at det ikke er tale om sam-

"r,iil ,rroflo- de to hovedfaktårer. Effekten av sprøyting er stort sett lik forspill me to hovedfaktorer. Effekten av sprøyting er stort sett lik for
gj"nlegg med og uten h-av-re s-om dekkvekst.. Det er bare utgangsnivået somSlenlegg me(l Og llten navIe SO]n UCÅKVO]S.§L. uuu uI udrc uLEauED[rvoEU §urfl

Ei fo"s"lii"llig i åette tilfelle. Ugrasmengden i engårene_er bedø:nt, og det^er
*fø* b"reg:oing"" som omfattår alle tre engårene under ett. 

-Resultatet 
for

og.rr*"rrgå"n i"alle tre engårene viser også en klar_ negativ effekt for_ugras-

"åavtinø'i øienlesssåret. Som tidlisere nevnt" er det vanskelig å bedømmesprøyting i gjenleggsåret. tidligere nevnt, er det vanskelig å bedømme

rrgrasproi"nttn rili-t-ig, og en merker seg en relativt stor forsøksfeil for denne

kårakleren.
For ugrasprosentene? som ofte viser stor variasjon, er regning med trans-

formerte iall utført uten at hovedresultatene ble endret.
Tjmotei i prosent av plantebestanden ved slått er undersøkt i engårene,

og resultatene foreligger i tabellene_ 19 og 20.
" Timoteiprosenteie- viser svært liten variasjol s9-ry følge av gjenleggsme-

toder. For i. og2, enghr kan det ikke påvises forskjell i timoteiprosent mellom
gjenleggsmetoåene, åens det i 3. engåi kan påvises en positiv effekt for sprøyt-
irig ui"gj""legget. Resultatet synei unormalt idet en kunne vente synkende
efltt dåa øl;åa" avstand i tid fra gjenleggsåret. I tillegg viser det seg a!
timoteiprosenten i middel for alle fem ieltene viser en jevn stigning fra 1. til
3. engår.

Dfsse forhold kan ha sammenheng med at tre av feltene var en del utsatt
for skader ved den første overvintringa. Dette medføIte en viss uttynning av
bestanden, og særlig på disse feltele har timoteiProsenten vist en økende

tendens i iøpåt av dl ire engårene. Denne økninga har preget middeltallene
sterkere 

"rrri 
d" to feltene to--* ..itt" motsatt trend for timoteiprosenten. En

holder det for sannsynlig at dette forhold har vært_ avgjørende for at en ikke
fikk sterkere utslag for Sehanclling av gjenlegget allerede i 1. engår.I[ed opp-
deling og videre urr1lyr"" av tallmateri;let vist_e det seg at for.de to felter som

ikke f,le"skadd ved første overvintring, kunne det påvises signifikant effekt for
ugrassprøyting allerede i 1. engår, .tlens de tre feltene med sterkere winter-
sfad" iradde d-"kt "t over dette forhold når alle felter ble slått sammen.

Ut gjennom engårene har effekten for sprøyting vært jevnt økende for alle

felter, tpa.rirt "t iv nivået for timoteiplr.g"t i l. engår. Resultatene for alle
engår urider ett viser en klar positiv effekt for ugrassprøyting.

"Hovedinntrykket av den b-otaniske analysen for disse 5 feltene på \rågønes

er at sprøytingå ser ut til å ha en mer varig virkning på timoteibestanden enn

avlingitallene alene gir uttrykk for.
H?er vår når gåsvekstln så widt er kommet i gang, er dekninga a-v

timotei i prosent ai rutearealet notert. Resultatene av l. engår og for alle
tre engår'i middel er tatt med i tabellen-e 19 og 20. Resuliatene viser en

kl.r påsitiv effekt for ugrassprøyting av gjorlegget, og dette bekrefter det
innt+kk en fikk ved hehandlingen av timoteiprosent

Innholdet av rødkløver i enla var i disse forsøkene så lite at en ikke har
funnet grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet.
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YIII. Høst- og vårsåing av timotei
' A. Forsøhsmateriale

I årene L957-1964 er det utført I0 forsøk med høst- og vårsåing av timotei
til eng. Fem av feltene er utført ved Statens forsøksgard Yågønes, og fem på
ymse steder i Nordland. Av disse siste lå to i Helgeland, to i Salten og ett i
Vesterålen. Alle feltene er utført etter følgende plan:

a. Tidlig høstsåing
b. Sein høstsåing
c. Yårsåing

Feltene er anlagt om høsten etter gammel eng. Hele feltet ble da pløyd,
og det var forutsatt at såinga på ledil a skulle gjøres i første halvdel av august.
Ledd b skulle såes så seint som mulig om høsten, og ledd c til vanlig såtid
neste vår.

I og med at feltene er anlagt om høsten, blir gjenleggsåret for ledd a og c
forskjellig i samme felt. Det kan videre bli et definisjonsspørsmål om gjen-
leggsåret for ledd b er det året såinga blir utført, eller det følgende år, når
plantene spirer.

For å unngå formelle vansker som føIge av dette forhold nytter en beteg-
nelsen høsteår, hvor l. høsteår betegner det året da vårsåinga på feltet ble
utført.

Forsøksplanen var en vanlig blokkplan med 4 gjentak, og rutestørrelsen
var 14,0 m2.

Feltene ble tilsådd med 3,0 kg Boilin timotei pr. dekar.
Alle feltene på Yågønes er utlagt på myrjord. I(valiteten av den myr-

jorda hvor feltene lå er som beskrevet i avsnitt IY. Fire av de fem lokale
feltene lå på sandjord av god kvalitet.

På Yågønes var gjødslinga ved anlegg av feltene om høsten: 50 kg super-
fosfat B pst. + 20 kg kaliumgjødsel 33 pst. Til ledd a ble det dessuten gitt
10 kg kalksalpeter 15,5 pst. om høsten. Gjødslinga om våren var: 30 kg full-
gjødsel A + 10 kg kaliumgjødsel33 pst.

Gjødslinga i 2. og følgende høsteår var på Yågønes: 25 kg futlgjødsel A
f 10 kg kaliumgjødsel 33 pst. pr. dekar.

På ile lokale felter ble det i middel gjøilsla med 50 kg fullgjødsel A pr.
dekar.

Feltene på Vågønes ble forsøkshøsta i 4 år, og de lokale forsøk ble for-
søkshøsta i 3 år.

B. Forsøksresultater
En oversikt over resultatene i denne forsøksserie er gjengitt i tabell 21.

1. Første høsteår
Resultatene av I. høsteår framgår av tabell 22. Fot høyavling i 1. høsteår

kan det påvises en klar forskjell mellom såtidene når en betrakter alle for-
søksfeltene under ett.

Det ser ut til at feltene på Yågønes og de lokale felter reagerer svært likt
på forsøksbehandlinga. Hver for seg viste alle feltene signifikant utslag i høy-
avling for forsøksbehandlinga, og tendensen var ellers ensartet i alle felt,
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Tabell 21. Resuhøter ao forsøk. meil høst- og rtårså,ing aD timotei i årene 1957-
1964.

Tabell 22. Resultøter i 7. høsteå.r. Miililel aa 70 feher i å.rene 1957-1962.

Leiltl/
Midlere
sådato

Antall
felt-

høstinger
Høeteår

lløy, kg
pr.

dekar

Skjønnsme§sig botanisk
anahse ved slått, pst.

Dekning
av timotei
om våren

pst.
Timotei

Andre
engvekster Ugras

TidIig
høstsåing

16/B

10
9
9
5

1.
<)

3.
4.

668
812
851
898

80
BO

69
64

0
13
2l
19

20

10
l7

71
64
40

Middel 792 74 l3 I3 61

Sein
høstsåing

I
201L0

10
9
9
5

1.
.,

3.
4.

508
821
807
939

64
7l
62
62

0
t9
26
20

36
10
l2
1B

a
52
40

Midrlel 740 65 16 L9 55

Vårsåing

tels

10
9
9
5

1.,
J.
4.

312
763
782
897

32
64
6I
7T

4
2I
25
16

64
l5
14
l3

a
51
53

Midilel 652 56 t7 5B

Høy, kg pr. dekar Timotei, pst. Ugras, pst.

Felter på
Vågønes

Lokalr
felter

AIle
felter

Felter pE
Yågønes

r ^r--1" Alle
felter

Felter pd
Vågønes

Lokale ÅIle
felterfelter felter

5
589
444

5
747
572
301

l0
668
508
312

5
72
53
36

J

95
B1
25

B

BO

64
32

5
28
47
64

3
7

l9
63

I
20
36
6e

P-nivå .

CY ...
LSD (5 pst.) ... .

16,3
107

29,5
232

25,7
120

30,7
24

***
33,0

2T

*
35,6

24
45,5

1B

Timotei i prosent av bestanden ved slått er bedømt sliønnsmessig. Resul-
tatene viser o-gså her påviselig forskjetl mgllorg_såtider.-Også for ugras i pro-

sent av bestanlden kan det påvises forskiell mellom såtidene.
Forsøksfeilen er her .oro^i g;"rl"ggsåi ellers svært stor, særlig for materialet

fra den botaniske analysen? niån da iesultatene likeve! syles å-være entydige?

finner en det likevel ,iktig a tillegge dem en viss vekt. Det kan n-aturligvis
reises tvil om hvorvidt dei er riktig å sammenligne disse tallene for 1. høsteår

ettersom forsøksleddene egenttig i-kke har samilf gjenleggså-r. Men-i-praksis
betyr forskjellen i avling åelom gjenleggsmetodene den reelle forskjell som

*"åd"o" d"tirg"r. D"for har en Ionneitet riktig å vurdere datamaterialet
fra 1. høsteår under ett.
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2. Andre, tredje og fjerde høsteår
Avlingsresultatene framgår av tabell 23 som omfatter alle felthøstinger i

gruppene.

Tabell 23. aalingsresuhater i 1.4. høsteår, ks lryy pr. ilekar. Miititel øu 9 feheri årene 1957-1964.

Iføsteår

, 3. 4. 2.-4-
middel

2. og 3.
middel

l.-4.
middel

Antall felthøstinger
Tidlighøstsåing...
Sein høstsåing .. . .

Vårsåing

I
812
B2t
763

9
851
807
782

5
898
939
897

1A
846
841
800

t8
831
Bt4
773

33
792
740
652

6,3
50

5,7
47

6r7
89

6,1
30

6,0
iJ

L4,7
52

For 2. høsteåret kan det ikke påvises signifikant forskjell i høyavling etter
de ulike gjenleggsmetoder.

Svak signifikant forskjell lar seg derimot påvise i 3. høsteår. Dette forhold
og den-omvendte rangordning mellom de høsisådde ledd i2. og3. høsteår kan
vanskelig skyldes annet enn tilfeldige årsaker særlig i forbinåehe med over-
vintringa.

^ selv om utslagene i avlingsynes sml, kan det likevel både i 2. ogB. høste-
år registrer^es en -tydelig tendens til fordel for høstsåing. Resdtaåne for 4.
høsteår omfatter bare de fem fsh.r.-på Vågønes, og det"viser seg at avlings-
tallene er blitt helt utjevnet her, så långt ut i engpirioden.

r etforsøk på å_finne et utt_rykk for virkningaå.-. gjenleggsmetodene gjen-
nom.hele e-n-gperioden sett under ett, er middeltarenåf", i,."4. høsteår §jen-gitt i tabell 23.

, r surrvirkning-for alle felthøstinger _er det her en påviselig forskjell i
høyavling som følge -1y sj"_"1-eggsmetode.. Denne forskjellen "skyldeå alt
vesentlig- et markert skille mellom begge tider for høstsåing på den ene side
og vårsåing på den annen.

Middeltallene for avlinga i engperioden med unntak av I. høsteår er testet
særskilt for hvert enkelt felt, og 3 av 9 felter viste signifikant forskjell mellom
gjenleggsmetoder. Tendensen var ensartet i alle felt-ene, men ofteJt ikke stor
nok.til 

.å danne, grunnlag for bestemte slutninger om gjenleggsmetodene.
En innvending mot å nytte middeltallene for 2,4."iørt"di som et mål for

engproduksjonen, er det forhold at en for 4. høsteår bare har resultater fra de
fem feltene på Yåg^ønes. En har derfor foretatt en lignende beregning bare for
?:.gc 3- høsteår tor å få et mer sammenlignbariog likevekiig åateriale.
videre er det nærliggende å tro at 4. høsteår er miidre påviråt av gjen-
leggsmetoder: enn 2. og 3. høst^eår på grunn av avstande, i tia fra såIiga.
. som det framgår.av tabell 23 viser resultatet for 2, og 3. høsteår under Itt
ingen vesentlig endring fra resultatet hvor også 4. høst6år er med.
,.,Avlingsutbyttet i middel for alle høsteåiwiser en tydelig forskjell etter

ulike gjenleggsmetoder, .men også her er det forskjellen mellim høsisåing til
ulike tider på den ene side og vårsåing på den uri"., som er mest markånt.
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Timotei i prosent av bestanden er bedømt skjønnsmessig i engårene, og
resultatene framgår av tabell 24.

Tabell2[. Prosent timoæi ueil høsting. Midikl an 9 feher i årene 1958-1964.

2. og 3.
midilel

Antall felthøstinger . .. ..
Tidlig høstsåinC ........
Sein høstsåing
Yårsrfling

P-nivå .

LSD (5 pst.) ..

I 2. høsteår kan det påvises signifikant forskjell mellom gjenleggsmeto-
dene, men ikke i de seinere engår. Tendensen i2. og 3. høsteår taler også her
til fordel for høstsåingr rrens det hele er utjeraret i 4. høsteår.

For hele engperioden under ett (2.4. høsteår) kan det ikke påvises signi-
fikant forskjell mellom gjenleggsmetodene.

Sees 2. og 3. høsteår under ett, kan det påvises svak signifikant forskjell
i timoteiprosent for ulike gjenleggsmetoder i disse to engårene. Om vårene i
engårene ble dekninga av timotei, i prosent av tutearealet, bedømt. Utsla-
gene her synes å bekrefte tallene for timoteiprosenten. Middeltallene for ugras
i prosent av bestanden ved slått framgår av tabell 21. Ugraset er gjerne mer
usiLLert bestemt i den botaniske analysen enn for eksempel timotei, og
lridere analyser av tallene for disse karakterer er derfor ikke utført.

Sammendraging av alle års resultater fra den botaniske analysen vil neppe
være riktig fordi prosentnivå og fordeling i 1. høsteår awiker meget fra de
seinere høsteår.

SIik forsøkene er lagt opp med start om høsten, vil leddet med tidlig høst-
såing i de følgende høsteår ha gjennomgått en overvintring mer enn de andre
forsøksleddene. Hvorvidt dette har hatt noen betydning for resultatene, kan
en ikke avgjøre på grunnlag av det foreliggende materiale. Men det synes
rimelig at dette forhold kan virke til å understreke de lovende resultater høst-
såinga har oppnådd i disse forsøkene, til tross for at plantene i hvert fall
etter tidlig høstsåing har vært utsatt for en overvintring mer enn etter vår-
såing. Hvordan leddet sein høstsåing står i denne forbindelse, er det vanseklig
å vurdere.

IX. Forsøk med høstsåing av timotei til ulike tider
A. Forsølasmaterio,le

Da forsøkene med høst- og vårsåing av timotei så ut til å være av praktisk
interesse, ble det i årene L962-L965 utført 4 forsøk ved Statens forsøksgard
Vågønes hvor en har sådd gjenlegget til forskjellige tider om høsten. Fore-
løpige resultater er tidligere publisert av Pnsrlr,ozzt (12). De to første feltene
i denne forsøksserien hadde følgende ni såtider: LLl7, 2517, BlB, 2218, 619"
t919, 31L0, 17/10 og 31/10.

2.4.
middel

t7
IJ
67
62

5
64
61
7L

8r6
I
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Forsøk med så mange såtider var svært arbeidskrevende, og da de første
forsøkene bar bud om at det seerlig var såing i tidsrommet august-september
som var av størst interesse, ble de siste to feltene anlagt med følgende sju så-
tider:

B/8, 15/8, 2218, 619, L919,3lL0 og 17/10.
Der statistiske analyser av materialet er utført, har en bare tatt med de

seks såtider som var felles for alle fire feltene. Forsøksplanen har to gjentak,
og rutestørrelsen var Ll,2 :*2. Feltene ble breisådd med 3,0 \S Bodin timotei
pi. dekur. Tre av feltene ble anlagt på myrjord og ett_på sandjord. Kvaliteten
åv begge jordtyper er som beskrevet under avsnitt IY.

DJ"to"førstå*feltene ble anlagt etter eldre eng, og gjøilslinga om høsten i
gjenleggsåret var: 30 kg kali-superfoqfat 7,5 pst. P og 19,5 pst. K pr. d*ql.
Huten-Jmed såtider fø;L919 fikk 10 kg kalksalpeter I5,5 pst. pr. dekar i til-
Iegg. Buter med seinere såing fikk ikke N'gjødsling 

-om 
hø-sten i gjenle-g-gsåret.

--De to siste feltene i serien ble anlagt etter en forgrøde av oljereddik, og
gjødslinga ble her i sin helhet foretatt o_m våq9n-til_fo_rgrøden med:45 kg
[åtisupe.fosfat 7,5 pst. P og I9,5 pst. K f 40 kg kalkammonsalpeter 26

pst. pr. dekar.- 
I-engårene fra og med 1. høsteår var gjødslinga pr. dek-ar:
På åyrjoril: 35 kg fullgjødsel A + 25 kg kali-superfosfat 7,5 pst. P og

19,5 pst. K.
På sandjord: 50 kg fullgjødsel A.
To av fåltene ble forsøkshøsta i 1., 2. og 3' høstoår. De to siste feltene i

serien hle bare forsøkshøsta i L. og 2, høsteår.

B. Forsøhsresultater

Forsøksresultatene framgår av tabell 25.

Tabell 25. Resuhater for høstsåing ao timotei til ulihe tiiler. Miililehall for 4 feher
på Vågønes i &rene 1962-1965.

kg høy

8l
B4
76
67
ll

69
65
55
55
5B

l. høsteår I middel

kg høy

794
846
dn,

677
778
772
804
782
758
845

829
875
782
677
708
667
672
622
605
643

B6
B5
ll
?0
BI
64
54
29
28
34

10
1l
t2
11

9
19
22
4l
43
29

78
B3
't5
65
74
73
72
nq

{J
74

881
919
795
671
603
5tI
475
382
JID
339

2
.,

4,
4
4
&
4
4

En merker seg at de to såtidene i juli har gitt et meget godt avlingsresultati
men ved såing på denne årstid ble det mye ugras i gjenlgg_ge], og v-eksten-ble
så frodig at r-utlene måtte slåes før vinteren satte inn. Vektkontroll ble ikke
utført. Ved å så i juli måned oppnådde en ikke de fordeler §om er typisk for
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høstsåing, og det vil sannsynligvis av den grunn være mest riktig å betrakte
såing i iuli som forsinket vårså1ng. Videre vil såing _på denne årstid være lite
rasjonell med tanke på en effektiv utnytti,ng av vekstsesongen.*Yed 

såing i første halvdel av august fikk timoteien høve til å buske seg

noe om høsten, og graset ble vanligvis mellom 5 og I0 cm høgt før vinteren
satte inn. Om vårin kom denne bestanden fort i gang med veksten. Skytinga
ble ca. en uke forsinket i forhold til hva en ville ha fått i førsteårseng etter vår-
såing året før. Ugraset gjorde lite av seg når timoteien ble sådd tørst i august.
Detlar ikke byåil på noen problemer verken i gjenleggsåret_eller året etter.

Yed såing i sluit"n av august og seinere busket ikke plantene seg før
vinteren.

Såing 3/10 kunne føre til at timoteien så vidt spirte om høsten. Seinere
såing gav spiring først neste vår.

Dei vaf et vånlig inntrykk, seinhøstes, at forskjellen i utvikling av gras-
bestanden var stor mellom såtidene B. august og 22. august, mens det var
svært liten forskjell å iaktta mellom såtidene 22. august og utover til 19. sep'
tember.

Siden det så ut til at grenseområdet for tilfredsstillende utvikling og
busking av høstsådd timotei normalt synes å falle i tidsrommet B,-22. axgust,
ble dei for de siste to feltene skutt inn en ny såtid mellom disse datoer:
15. august.

DeI viste seg at en også kunne få tilfredsstillende utvikling av plantene
om høsten etter denne såtid'

Av tabell 25 fraangån det at tidlig høstsåing, de første dager av august?

gir stor høyavling j l.-høsteår. Det viier se,g videre-at en utsetting-av såtida
fua først i 

-augusi til sist i august førte til en kraftig avlingsreduksjon^i I.
høsteår. En videre utsetting av såtida fta 22. august og utover høsten førte
også til en viss nedsetting av avlinga, men virkning-a av utsatt sårid så seint
på år"t er betydelig mindre samminlignu *"4 reaksjonen i au^gust Påtq$.

Det er utført 
"o 

d"l analyser av daia for de såtider som er felles for alle
fire feltene.

For høyavling og timoteiprosent i 1. høsteår er det påviselig forskjell mel-
lom de uhle såtidei (p < 0;00I). DuncAn's gaptest nyttet på avlingstalle_ne
viser her en signifikant forskjell (P < 0,01) mellom såtjd 8. august, og såtider
fra 6. septemher og seinere.

Det år ikke påviselig forskjell mellom såtid B. og22. a:ogttst, og heller ikke
mellom 22. august og seinere såtider.

På grunnlag-av disie resultater må en regne med at utviklinga av plantene
om høiten er 

-avgjørende for, og har nær sammenheng med høyavlinga i
I. høsteår.

For 2. høsteår kan en ikke på grunnlag av dette materiale påvise noen
forskjell i høyavling og timoteibestand som følge av ulike tider for høstsåing.

FLr middLlavling av L. og2. høsteår under ett, kan det påvises qignifikant
forskjell i avling oglimoteiprosent mellom såtidene. Det er her virkninga av
1. høsteår ro- g5øi seg gjeldende for resultatet. Da det bare er to av feltene
som ble høstet-i tre årl-har en ikke funnet grunnlag for videre statistisk
behandling av materialet, men middeltallene for 2.-3. høsteår og for alle
høsteår er stilt sammen i tabell 25.
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X. Drøfting av forsøksresultatene
A. Gjenl,eggsmetodnr meil og uten. dekkaekst

Yisse sider av dette emnet er søkt belyst i de 4 første forsøksserier som er
lagt fram her, og resultatene viser:
a) Gjenleggsmctodene ha,r ulih airkning på øalingø i engårene, m,en denne ffiktenøa gjenleggsmetoiler er liten.
b) Aalingø i gjenleggsårene er oftest aagjørenile for d,et samla, aalingsresuhøt i

gjenleggsåret og de ncermest filgende ingår.
Dette gjelder de framlagte- foryk d!r. er,r særlig sammenligner gjenlegg

med og-uten_ koJn som dekkvekst-. r p-raksis-betyr d'e-tfe at selv'om !j""r"[[uten dekkvekst ligger best an.i avling l. engår, så-er ikke dette nok tf'a opll
veie den,belldelig større avling en kan_ta i gjenleggsåret ved å nytte kåin
som dekkvekst. Dette er i samsvar med tidfgere iåsultater Errui,r.xo (3),
REsuusspx (13) og fl.

., selv om siktepunktet ut fra situasjonen i Nordrand fylke var å finne framtrl en nærmere vurdering av gode gje.leggsmetoder uten å hruke korn som
dekkvekst, fant en det likevel forwarlig"å gå til en nærmere undersøkelse
av visse forhold i forbindelse med bruken av korn som dekkvekst på grunn-
lag av de nevnte resultater.

De former fo-r gjenlegg i kornåker som kan være aktuele i Nordland, er:1) Gjenlegg med seksradsbygg til modning som dekkvekst.
2) Gjenlegg med havre til §r7nnf6r som dikkvekst.

Forsøksresultatene visei at middelavlinga i J6renheter for gjenleggsåret
* 1. .oS 2. engår-er pind:e for gjenlegg uien dekkvekst enn ilea ffig til
modning som dekkvekst. Forskjell"o *Jllo- disse to ledd har i midåål"for
alle,våre forsøk utgjort-6o f6renh^eter p_r. dekar. Reduseres denne forskjellen
med 15 f6renheter pr. dekar for f6rverdien av såkornet, kan den reelle"mer-
avling verdsett_es til k_r. 3_6,00 pr. dekar etter en f6renhetspris på kr. 0,80.

såmen^gder av dekkvekJten, 12 og 18 kg, er prøvd, åg uirirrg.r".ultutet
i f6renheter for gjenleggsåret og de to Iørste-engåi viser uietydjig forskjell
p"llop deto såmengdene. Denitørste såmengdå [gger likevel noe'bedre"an
i .1dp avling, men dette skyl{-e-s helt avlingsnlvået r6i de, størsre såmengden
i gjenleggsåret. Resultatet er lkke i overenistemmelse med hva ym har-fun-
net i f_orsøk på Østlandet (20, 2l). Tallmaterialet i denne forsøksserie er noe
spinkelt. o^g sirlen avling-sdifferensen mellom de to såmengder i gjenreggsåret
er mindre for korn enn for halm, kan det fortsatt -,*r" g-rroo ti"t a nå'iå" pa
moderate såmengde_r- av dekkveksten, selv om resultatåe her kan tyde på
at spillerommet med hensyn til såmengde-n ikke er så snevert som en vJnHgås
kunne,tro. Erfaringer av^rig_nende kårakter er frarrlagt fra sverige ae"nn-
nnnc (1) og Lu_xonr,r.n (9). r motsetning til resultater-fra sør.Nor"ge publi-
sert.av Jprlrp (6), orrsar, og Rvsso.Lr, (I0') kan en ikke ut fra dette materialet
pY.".lg""^forskjell i engavling etter gjenlegg med ulike byggsorter. Det var
heller ikke å vente at en her kunne regne med store utslag fordi de aktuelle
sortene fra disse forsøk represente-rer et langt snevrere ,lvalg sammenligna
med det som er prøvd lenger sør i landet.
. Det er videre påvist af økende legde i gjenleggsåkeren fører til minkende
h.?r-tylingi 1. engår._Dette kan være"verdiå *"if" seg ved varg av byggsorttil dekkvekst, fordi de aktuelle sortene ellers er nokså'like i ,"idi"g"islk".p""
og virkning.
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Også havre høstet til grønnf6r har i. gjenleggsåret gitt større avling enn
gjenlegg uten dekkvekst. I engårene er forholdet mellom disse to ledil det
motsaite, særlig er dette tilfelle i 1. engår. Resultatet for den samla avling i
gjenleggsåret + 1. og 2. engår er at haweleddet på- gruln av_stor avlin-g i
gjenleggsåret likevel ligger noe over gjenlegg uten dekkvekst. Men dette for-
-prarr§el er likevel for lite til at det kan tillegges særlig praktisk verdi.- Havresortene Niilur II og Sol If, som var med i en forsøksserie, gav
ingen avlingsforskjell i gjenleggsåret. Derimot viste det seg at den tiillige
Niifia,r.[f hadde mindre skadevirkning på gjenlegget enn Sol II, om en døm-
mer etter avlinga i 1. engår.

Den botaniske sammensetning i enga er ikke påviselig berørt av de for-
søksledd som her er drøftet.

Da virkninga av grøtrlf6rhavre på det samla avling§resultat i forsøks-
perioden synes usikker, har en oppfattet havrens ves_entligste betydning for
gjerrlegget som en forsikring rnot ile heh alaorlige slcailer øD a&ssql.l)e,p,å gien'
Iigget. Sider, dette i vår landsdel utgjør en meget viktig side av gjenleggsp_ro-
blemene, har en derfor undersøkt alternative muligheter for en effektiv be'
kjempelse av ugras i gjenlegg.

Av resultatene framgår det at 2 høstinger i gjenleggsåret har hatt negativ
virkning på avlingsresultatet i forsøksperioden. Metoden har dessuten vært
uten betydning for den botaniske sammensetning i enga, og den burde der-
for i forbindelie med de her nevnte gjenleggsmetoder være uten aktualitet.
To høstinger medfører også større risiko forkjøreskader på gjenlegget. Virk-
ninga av havregrønnf6r og ugrassprøyting er liten for avlingsutbyttet i gjen'
leggs- og engårene sett under ett. Havregrønnf6r ligger best an i gjenleggs-
året, men har så vist negativ effekt i engårene.

Det omvendte forhold gjør seg gjeldende for ugrassprøyting, slik at det

samlø aalingsresuhat blir på ilet nærmcste likt for begge ledd,. Ugrassprøyting var
mest effektiv mot vassarven i gjenleggsåret, og det ser ut til at ugra§sprøyting
har ført til høyere timoteiprosent og lavere ugrasProsent ut gjennom de første
tre engårene.

Dersom de direkte kostnader til såkorn og sprøytemidler settes til hen-
holdsvis kr. 12,00 og kr. 2,80 pr. dekar, og dersom merarbeidet vurderes likt
for begge metoder, er det mye som ryder på at sprøyting av gjenlegg ut_en

dekkvekst kan være å foretrekke framfor gjenlegg i havregrønnfdr. Den rela'
tivt beskjedne f6rverdi av en stor grønnf6ravling i gjenleggsåret i forhold til
større høyavlinger i engårene taler også lite til fordel for havregrønnf6r.
Ugrassprøyting av vårgjenlegg kan derfor også ansees som en rimelig forsik-
ring mot store skader av vassarve i gjenleggsåker.

B. Såing øa gjeril,egg til ulike tider
I en særskilt forsøksserie ble det tatt sikte på å sammenligne vanlig vår'

såing med såing i første halvdel av august (tidl@ høstsåing) og såing i siste
halvdel av oktober (sein høstsåing).

Forsøhsresultutene oiste hnr at tidlig høstsåing gaa nesterl fuilgod. eng i l.
høsteår. Ugrøspløgen bla betyiklig reilusert, og on prahtisk interesse er dat øt en
oeil høstså,ing unngiklr ilen kjøring på. fehet som slått og ugrd,ssprøyting måtte
medføre på, oårgjenlegget før jorilø ble tilstrekloelig bæreltraftig.

Ved sein høstsåing spirte ikke timoteien før neste vår.
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Avling- og ugrasmengde I. høsteår etter sein høstsåing ser ut til å ligge
mellom tidlig høstsåing og vårsåing.

Resultatene i middel for hele forsøksperioden (I.-4. høsteår) viser at vår-
gjenlegg har gitt mindre avling i kg høy pr. dekar enn begge tider for høst-
såing, mens den tilsvarende forskjell mellom de to former for høstsåing er
liten. Fra den botaniske analysen viser tlet seg at timoteiprosenten i engårene
ligger høgere etter tidlig høstsåing enn etter vårsåing.

I forbindelse med de positive resultater av høstsåing ble det utført en
mindre forsøksserie på Yågønes hvor en undersøkte virkninga av flere så-
datoer i det aktuelle tidsrom, og resultatene førte til den slutning at en på
Yågønes trolig har det optimale tidspunkt for tidlig høstsåing i tida omkring
B.-I0. august. Tidligere såing økte ugrøspløgen på fehene. Utsetting a,a så,ilatoen

frø B, august og utoner til slutten, aa august førte til en tneget sterkere aalings'
reiluksjon på engø i 7. høsteår enn ilet en aiilere utsetting a,a sådøtoen utoaer
høsten medførte. Utsetting av sådatoen inntil 15. august gav tilfredsstillende
utvikling og busking av timoteibestanden om høsten, slik at en ennå kunne
oppnå fordelene ved tidlig høstsåing, men enhver utsetting av såtida fra B.

august og utover medfører økt risiko for overvintringsskader. Såing fra sist
i august til først i oktober gav ujevn oppspiring om høsten og dermed stor
risiko for overvintringsskader.

Det optimale tidspunkt for såing om høsten vil sikkert variere noe innen
fylket. Spørsmålet er avhengig av værforholdene etter såing og av over-
vintringsforholdene, slik at årsvariasjonen sannsynligvis vil gjøre seg sterkt
gjeldende. Likevel har ingen av såtidene i våre forsøk vært mislykket, eller
vist usedvanlig store al'vik fra det en må kunne regne som normalt.

Etter de framlagte resultater å dømme kan det, alt etter forholdene, være
aktuelt å nytte begge former for høstsåing. Når det gjelder avlingsstørrelse
og kvalitet i engårene, er det liten forskjell mellom tidlig og sein høstsåing,
og det ser derfor ut til at det lokale klima og praktiske driftsforhold kan kom-
me til å veie tyngst ved valg av såtid om høsten.

Ved å velge sein høstsåing kan en utnytte heile veksttida til en forgrøde
(f. eks. f6rraps) før en legger igjen til eng. Ved tidlig høstsåing vil en få redu-
sert veksttida til forgrøden i gjenleggsåret, i og med at denne da må høstes
de første dagene av august. Som kompensasjon for denne avlingsreduksjonen
i gjenleggsåret vil en etter tidlig høstsåing få en noe bedre høyavling 1. høste'
året på enga.

Siden forsøkene her startet om høsten, har en til belysning av avlingstapet
i forgrøden høstet en del ruter på tilfeltlige steder i f6rrapsfelter på Yågønes
til følgende tider: 13/B og 15/10.

Avlingsforskjellen mellom disse to høstedatoer ble i middel beregnet til
98 f6renheter pr. dekar til fordel frrr den siste høstetid. Dette fører til at tidlig
og sein høstsåing av gjenlegget på det nærmeste står likt i avkastning etter, at
en forgrøde av f6rraps trekkes med i lrrrderinga. Seinere høstetidsforsøk i
f6rraps her på Yågønes tyder på at avlingsforskjellen som følge av utsatt
høsting ofte er større enn det middeltall en her kom fram til ved tilfeldige
rutehøstinger. Og da, er det tailsoml om merøulinga aa høy i 7. høsteår er stot
nok til å oppaeie ilet tapet sorn en uil få aa forgrøden i og med at denne må høstes

så tidlig i gjenleggsåret, oeil tidlig høstsåing.
Resultatene fra den nevnte «sampling» er nærmest å betrakte som en illu'

strasjon, og det vil derfor bli behov for flere forsøk hvor feltene anlegges om
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våren i gjenleggsåret, og hvor det foretas avlingskontroll av forgrøden før en

Iegger ifrLn tii"eng om f,østen. Høstetidsforsøk med aktuelle grønnf6rvekster
t7i" nÅl"tidene iilpasses tidene for gjenlegg, vil_være av-stor betydning for
en sikker og rask Iøining av såtidsspørsmålet for høstgi-enlegg'.

Ted omfiløying og gjånlegg av gåmmel eng vil en ved tidlig høstsåing bare

tape tilvekåte; i f,åa;Iftg, 
"-tie, 

å. 5. au-gust. Men dette--vil_erfaringsmessig
hu'lit"o betydning i de deste strøk av fylket når enga blir slått i vanlig tid
for tørking av høy.

Meo åingsspørsmålet alene er ikke avgjørende. Etter erfaringene fra
våre forsøk ."i æt ut til at sein høstsåing er-mer risikobetont, særlig i kyst-
distriktene, enn tidlig høstsåing. Mildværsperioder om høst-en kan etter sein

høstsåing {t"**" eriviss spiring og dermed øke risikoen for overvintrings-
skader på gjenlegget.

D"råo*"".rørå""ltlogu om våren blir voldsom, kan dette forårsake_betyde-
lige flomskader på gjeniegget ',år dette mangler planterøtter til å binde jorda-.

n-"a"lig kan seiv""ååingå-bh hindret eller umuliggj-ort så seint på året på

grunn åv langvarig" regiv*rtperioder, gjerne etterfulgt av frost'

XI. Sammendrag

Meldinga omfatter resultatene fra 40 gjenleggsforsøk ut{ørt i Nordland
fvlke i åråe 1955-1964. Forsøkene b1e uniagt for å belyse visse sider ved

såntrale gjenleggsspørsmål.
Ved iårsåiri§hår tidlig seksradsbygg til modning gitt det mest lønnsomme

resultat ved gjenlegg av timoteieng'- - 
Havre.off grriifar har også giort det noe bedre enn gjenlegg uten dekk-

vekst, men forskjellen er ikke av vesentlig stø-rrefse'-

Gjenlegg ute; dekkvekst har_gitt eng med bedre høyav^ling enn eng etter
bygg".or""åekkvekst, men gjenl6gg uten dekkvekst gir for små avlinger i
gjenleggsåret.'" Øf;rld. legtleprosent i gjenleggsåret har ført til minkende høyavling i
1. engår.

Uir"r.p.øyting av gjenleggsåk", \"I- gitt reinere timo-teieng o.g mindre
ogru.i "o!., *"o-rp"øfii"g iir likevel ik[e ført til vesentlig stigning i høy'
avlinga.

yål inrrpusset i driftsplaner ,ten korndyrking kan såing av timotei om

høsten gi nieget gode resriltater både med hLnsyrr til avling og med tanke på
god etablering av timoteieng-" Aktoell" åtider for timotei på Yågønes:

Tiillig høstsåing: B.-15. august. 
_

Sein iøstsåing:- Etter lS.lktober og utover høsten så lenge såing er
mulig.

Disse aktuelle såtider 
"ventes også å gjelde i alle fall for Saltendistriktet.

Gjenlegg om høsten har gitt stårre avling og-reinere timoteieng enn^vår-

såingiuten"åekkvekst. Ugrasflagen i gjenleg-get bllr betydelig redusert når en

l"ggE, igjen om høsten, "g 
e" Li1 unngå de kjøreskader på,gjenlegget som en

ofiE ", 
rrltsatt for ved våi"såing. Sein histsåing er mest risikobetont i typiske

kystbygder, og tidlig høstsåing bør derfor foretrekkes her'
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XII. Summary
This report comprises the results of 40 trials on ley establishment carried

out in Nordland County in the years L955-L964. The trials attempted to throw
light on several problems associated with the ley establishment of timothy
in Nordland. The trials can be divided into six smaller series. fn the first we
aimed to compare the effect of the following treatments:

a. Ley establishment, without nurse crop.
b. Nurse crop, early barley, harvested at ripening.
c. Nurse crop? oats, harvested as green forage.

Different varieties and amounts of crop seed were also investigated in
these trials.

The influence of diflerent methods of ley establishment were studied in a
separate series of trials. The following treatments were included: Ley establish-
ment with and without green forage (oats) as nurse crop, with and without
herbicide spraying of the new ley, and with one or two harvestings in the year
when the ley was established. These treatments were investigated in all com-
binations.

The last two series of trials were concerned with certain problems in con-
nection with autumn sowing of timothy.

The main results of these trials are presented below.
With spring sowing, early six-row barley which is left to ripen has given

the most profitable results in ley establishment.
Oats harvested as green forage have also done rather better than ley

establishment without a nurse crop, but the diflerence is only slight.
Sowing without a nurse crop has given ley with a higher yield of hay

than with oats as a nurse crop, but the yields are too small in the year when
the ley is established.

Increase in the per cent of lodging in the year when the ley is established
has led to reduced yields of hay in the first year ley.

Spraying the new ley with herbicide has produced purer stocks of timothy
and less weeds, but has not aflected any marked increase in the yield of hay.

Autumn sowing of timothy may give very good results, both as regards
yield and with the aim of establishing timothy ley, on farms without
corn production. Suitable sowing times at the Yågønes experimental farm are:

Early autumn sowing: Bth-l5th August
Late l) )) : After 15th October and for as long as sowing is

possible.

These sowing times are probably applicable to the Salten district at any
rate.

Ley establishment in the autumn has given higher yields and purer stocks of
timothy than spring sowing without a cover crop. Weeds are less of a problem
in the new ley when this is established in the autumn, and the damage caused
by tractors etc., frequent in spring sowing, is avoided. A greater risk is attached
to late autumn sowing in the typical coastal districts, and early autumn
sowing is thus preferable.
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med attlegg i llordlamrd
$v for,elksleder MAGITIUS yn"fN,p,

Frå Statens forsøksgard
Vågønes er det nett såndt ut
el interessant melding om for-
søk med attlegg ul eng i Nord-
Iand. Det er vlt. ass- Edvard
Valberg som har.skrlve
,rneldi'nga, som står t ttdsskflt-tet (Forskning og forsøk i
landbruket».

Så lenge det er noko korn-
dyrking på garden, høver detgjerne å så engfrøet i korn-
åkeren om våren. ia den må-
ten får ein om lag full korn-
avling i attleggsåret, os det
er vanskeleg å finfle annan
attleggsmåte som gjev likegodt økonomisk resultat.

Så"leis har det vore i Nord-
land 6g.

Men føresetnaden for eitgodt resultat med denne att-
leggsmåten er at atuegget
tkkje-tr]ir øydetagt av legde i
kornåkeren eller av haustar-
beidet i attleggsåret. .ved
skurdtresklng kjem kornhaus-
tlnga o^fte så seint at engplan-
tane får lite tid til å-vekse
etter skurden, og seinhaustes
er jorda ofte så oppbløytt av
regn at det bilr store køyre-

lesssåret, og sa-ulii åe[ uetfram resultat frå atileeg meld
bygg, havre og vårraii som
dekkvekst.. Der er før- kunn-
gJort. resultat frå slike fors@k,og.vl. skal her berre nemnd
.3t PYgc t-il mogning her 6s sapest fesuttat, 4år eln teX mEa
både attleggs4ret og de to før_.ste engåra. Havre som grfn-
ror g'Jorde det betre enn att_legg utan dekkvekst
.,Ugrassprøyting i atueggs_åkeren gav reinare timæ-l_
eng, men ikkje nemnande aukeI høya.vlinsa.

Dei foisøksresultata som in-
teresserer rnest, er dei som
kJem sist i metdinga, og somgJ-eld spørsmålet haust- el],er
vårsåing av engfrøet. I seinarear na-r mange prøvd §eg fram
med a så engfrøet utDå som_m&ren eller hausten.- Det erkJent at. kløveren har van-skar med å greie seg etternaushåing. Forsøk på vest-
landbt synest vise at-det sær-
leg er timoteien som kan greie
seg godt, anten han blir låddvar, sommar eller haust. Menom timoteien lagar bra gras_
oo[n I enga, kan det vere stor
avungsskilnad i første års eng,etter kva tid frøet vart såd-ci
tøt.

Mange andre vanlege gras-
3IraI I enga _ engsvingel,
illndegras, vanleg raigras og
bladfaks - greieitXXJdtraustl
sarnga så godt som timotel.

_Dei forsøka. som nå er kunn-gjorde i Nord]and, har medberre. tlrnptel, og ein hadde
velteleg {kkje fått så godt ut-rau etier haustsåins. dersohkløver eller andle grasartar
hadde vore med I engfrøet.I forsøka i Nordtand prøvde
dei tidleg haustsåing, sein
haustsålng og vårsåing.

-

Berra .1 
av, delr 10. ,f6f§øt §-

felta var nord for Badø, Det
viste seg at såing tidleg om
hauisten (mtdt i august) gav
inesta fullgod eng året etter.
Det vart mykje mindre ugras
første hausteåret enn når eng-
frøet vart §ådd om våren. Ved
sein haustsåins (ca. 20 okt.)
spirte frøet først året etter, og
både avling. og ugrasmengd i
første hau§teåiet lås då Åel-
Iom tldleg haustsåing og vår-
såing. I desse forsøka koh vår
såing våren etter haustsåing,
I medeltal for de l0 torsøkagav .1,_ års eng etter tidleg
haustsåing 670 kilo høy pr.
dekar, med ugrasprosent 20.

l, sei-
', .otte

Tilsvarande taJ-for ieln haust-
så-lrrg: 'va"r:.50U oe 36.og for våi-sålng var 508 og 96, og.for vår-
såing 312 og 64..Vår§åinS Eav
og -mlndre avllng 2. og B. hau-o_€i mlndre ?vung 2.'og 3. hau-
stearet, noko som vel heng
saman' ttled ali' uer€"§et.I særskl.ldbr-'f0rsøk påI særskllde forsøk på Vågø-
nes (Bodø) freiste dei finne
ut,,så nøye sorrr:mogelea kvaut sa nøye som mogeleg kva
tid som var d€n beste yeal ttd-
leg haustsåi4g, oC deitil -at: de! yar'best å så I
leg haustsåi4g, og d'ei komtil at det var best å så I tidb
gmkrlng 8. - 10. august. Tld:omkring S. - 10. aucuit. dål
legare såtng ga meii rigras i
enga, qg det er greitt at ved
tjdlegare sålng lran det. bU
lap -vea uares-nausiipi-i slllngsåret. seiEare. sålna gay
mrndre engavling., år€t etter.
. Mqnge stader her I tdndet
hai ddt i selnare år sådd eh.c:
f!øet om. våren, utan dek[-rekst euer saman. Ired, rral.

tai so;n iklre moBnihg",r

gras, .f6rraps eller annan rii-gras, fdrrasp ellir andre ar-tai som ikke skal nå mosninc.
Attlegget må då haustas-fletrt
gonger, og med så mykje
køy4nC, blir det otte skådå,qg.det er vanskelee åat det kim inrd åm
og.det er vanskeleg å hindreat det kJem jord fama4 med
graset, -når det skel i silo.

-hsi'dei somme
A r§å eB€.ftøe,t, '

'ase[, når det §kal i silo.
Der. dei har svæit lite åker,
ti dei somme_ stader'Brøvdå så engf!øet tike ettår- a[

enga- eI pløgd. Det er då ofte
vanskeleg å jfå brukt ati irui:
clyrgJødslå på rimeleg vls. Bet-
re 

. 
var det venteleg å; ta ei

srønforavlins, t. a--otjLridail
erler, rorraps,_ på engpløgsla.e].ler forraDs.
Det kunne-di
erler. rorraps,- på engpløgsla.
,r.gi.5ullq då bruka§t mykJeillsdyrgjødsel om våren, og
gtler 

: 
ha:u§it nga,X, qnnd, ib:.'at-t!

l.ess.et gJerast.t stana, 
-pit 

vait
lÅ li::?"fål:,* på atuesset
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