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I. Innledning
Denne meldinga omfatter i alt 37 forsøksfelter som ble anlagt i årene

1955-1964 i Nordland fylke. Av disse feltene ble 15 utført på Statens for-
søksgard Yågønes og 22 på forskjellige steder i Nordland fylke.

Atte av feltene hle anlagt som dobbeltfelter i beite hvor høstemetodene
annet hvert år vekslet mellom beiting og slått. Resten, 29 feltet, ble anlagt i
vanlig eng.

Planene bygger stort sett videre på tidligere forsøk med arts- og frø-
blandingsspørsmåI. Rlsnrussnx og Sr,øcnolt (2L, 22 og 26). Forsøkene er
delt i 4 serier som hver for seg er rettet mot bestemte problemer innen emnet.
Hver forsøksserie er derfor i det følgende behandlet i hvert sitt avsnitt.

Foreløpige resultater for en av disse forsøksserier er tidligere publisert i
landbrukstidsskriftet «Norden» (20).

Yed hehandlingen av den skjønnsmessige botaniske analysen i de forskjel-
lige serier har en valgt å framstille resultatene i diagrammer fordi disse, såm-
menlignet med tabeller, gir en bedre oversikt over den botaniske utvikling
som en søker å framstille. Yidere innebærer den skjønnsmessige botaniske
analysen allerede i utførelsen så mange feilmuligheter at dei neppe vil være
mye å vinne på tabellariske oversikter og inngående statistisk behandling av
disse data.

II. Yæret i forsøksperioden
Temperaturera for juni, juli og august i middel for forsøksperioden var litt

under normalen, mens temperdtulen for- mai var litt over normalen. Middel-
temperaturen i veksttida mai-september var nob lavere enn normalt.

Nedbøren var stort sett som normalen for månedene mai, juni og septem-
ber, men betydelig høyere enn nortroalen i juli og hetydelig lavere i august. 

.

De 3 re§nrikeste årene var 1959, L964 og 1966. Med unntak av 1966, med
svært lite regn i juni, lå nedbøren i disse årene over normalen i alle rhåneder
av veksttida.

Ooeraintringsforholilene i forsøksperioden har variert en del fra år til år.
Det er derfor rimelig åregne med at både temperatur, nedhør og overvintrings-
forhold har bidratt til den relatiw store forskjell mellom feltene, som er særlig
tydelig innen begge engfeltserier. llen på grunn av små serier som spenner.
over et lite antall år, er det ikke ut fra dette materialet mulig å påvise noen
direkte sarr.menheng mellom'forsøksresultatene og'de meteorologiske forhold
i forsøksperioden.

Det har heller ikke forekommet svært store overvintringsskader på felt,
eller deler av felt, i løpet av en enkelt vinter.

Resultatene i disse forsøksserier skulle derfor ikke dekke over unormalt
store sprang og av den grunn førø til uvanlige relasjoner mellom de enkelte
forsøksledd, eller vise en utvikling for bestaqd og avling som skulle awike
vesentlig fra det'som er vanlig i fistriktet.
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III. Tidligere forsøk

A. Beiteforsøk

På et relatir"t tidlig stafium for beiteundersøkelser i Norge stilte Er,r,rxesø
(5) ono en rekke ide"[" k.rv til beitevekstene. Disse kravent er formet ut fra
i,Jnol"L"" i praksis, og de er d.erfor også i ilag ye! egnet- soln ulgangspunkt i
arbeidet mo:t "t 

optidalt resultat av planteproduksjon for direkte oppfdring.
Yurdert ut frå disse kravene, understreker Er,r,rxcrø (5) at enqrapp og

haithløoer under mange og skiftende forhold m.å betraktes som meget verdi'
fulle komponenter i 6eite. Seinere undersøkelser,synes ikke å 81 imot denne

slutning, 'selv om flere forfattere har kunle! påvise at rødsoingel ligger på.et
. høgt aiiingsnivå i beite, men til gjenåJ-eld 6, 199 svakere når de-t..gjelder

kvåHtet og-akseptabilitet errn elgrai,p..fqssnN (19) og Srrsreu-c \Zd). ^ .
Acrneinc (i), Jøxssox og SirEN (12) og Se.rsuauc (?4,25)-har -påvist

at timotei, som'rent botanisklkke har de egenskaper en foretrekker hos et
' typisk beitegras, likevel kan utgjør-e en verdifull komponent_ i bei19 P1.grunn

aJrask etafiering og stor avling de første årene-etter gj"4€g.- §rJalrt-e1 og

smaksegenskup"rrå til". også til fordel for bruk av-timotei i beitefrøblanfinga^.
D" iammå forfattere -har videre påvist at mengden av rødkløaer også'

kunne være avgjørende. for avlingsstøirelsen de første årene etter-såing.
I de refereiå undersøkelser har engsaingel vist seg å ha egensl<aper so-m

til en viss grad setter den i samme klasse som timotei når den tenkes brukt
, til blanfin§ meil andre gras i beite.

Fler&ri§ raigrøs har f de flesre undersøkelser i Skandinavia y§t- seg å he

for dårlig år"rilotrirrgseure til å lunne hewde seg som -et 
altgelt h-eiteg-rag.

,. - For Eunilegras er -resultatene fra skandinaviske undersøkelser ikke helt
entydige når å'et gjelder vinterstyrke og varighet. Det synes å være et almin'

\ nelig iintrykk ailondegraset utrnerker seg ved rask gjenvekst, men det har
til gJengjeld dårlig akseptabilitet i beitene.

B. Engforsøk.

Kravene til engvekstene har fra først av vært mindre nyansert enn tilfelle
var for beitevekstlene. Her var det særlig spørsTåI om stor _avli1g 3" go-d-
kvalitet i tørket tilstand. Ut fra dette avgjørende krav var det {erfo1 -helt-
naturlig at timotei etter hvert kom til å innta en dominerende stilling blant
engvekstene."I løpet av de siste l0 år har vi fått en,-utvikling-av høste- og bergings-
m"todåe i retning av slått for ensileringr eller til direkte oppf6ring, eventuelt
beitin§. All slått-fore§år på et tidligere utviklingstrinn enn det som var
vanlie før.

) Nå, engdriften på dette vis er blitt fors§øvot rlotdet en kunne kalle.for
en beitesiiiasjon ded hensyn til tid og hyppighet for høsting, så er s_amti{ig

. kravene til engvekstene blitt utvidet ;lik at de i_ dag^ stort sett er identiske

ned de krav {n fø, stilte til boitevekstene. Dette har ført til at den_inndelilS
i engvekster og beitevekster som en :ryttet tidligere, er lite gyldig.ut fra

' itagås situasjon' når l'urderilgsgrunnlaget som følge av 
^driftsmetodene 

er
= bh;t analogt for alle kulturveksteri"g-ras''Tark. Uvnnuo (3-0)t

. Når 
"o"i 

d"oo" 66ldinga har beholdt {en tidligere inndelinga, skyldes det
at fisse forsøkene delvis dr anlagt,ut fra en annen situasjon enn den vi har
i dag.
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De nyeie driftsmetoder har som påvist s§erpet og utwidet kravene til våre
engvekster, og dette vil i neste omgang øke sannsyrrligheten for en svakere
utnytting av veksttida, sterkere vinterskader og uttynning av plantedekket
med større eller mindre nedgang i avling son resultat. Disse forhold vil
naturlig nok gjøre seg sterkest gjeldende i et distrikt som Nordland m.ed kort
vekstsesong og vanskelige overvintringsforhold generelt.

Her tvinges en til å bruke et fåtall av arter eller sorter som alle har sine
markante svakheter. De ideelle krav må derfor prioriteres sterkere her hvor
en har mindre muligheter til å utjerme en sortssiakhet gjennom innblanfing
av andre arter eller sorter. I den aktuelle situasjon er det avyeiingsspørmåleto
mellom kravene til god masseavkastning og gjenvekst på den ene siden og
overvintringsevne på den andre, som er av størst betydning. I praksis for-
toner problemet seg som om. §ortsmaterialet er blitt dårligere og overvintrings-
forholdene verre, mens det i realiteten er slik at artene er blitt betydelig for-
bedret med timoteisortene Boilin og Engmo, Løken engsvingel og nå sist
Hoh engrapp. De klimatiske forhold har heller ikke endret seg vesentlig, i
ugunstig retning.

Resultater av tidligere engforsøk Acunnonco Er,r,n, FJænvor,o, Foss,
Lpmor-N.u.a, Mynn, Rlsnnussrx, Sor,nnnc og Vrr (L, 4,7, B, 13,.I7, 2L, 27
og 31) understieker timoteiens særstilling når det gjelder avlingsstørrelse.
Acrnnsnc, LnNpn-N.r.qÅ, REstuussnn og Vrc (L, L4,22 og 3L) har påvist at
rødkløaer i de fleste tilfelle har virket til å auke avlingene'dersom den ble
blandet med timotei i mengdeforholdet 10-30 pst. av såfrøet. For under-
søkelsene i Nordland var imidlertid denne fordelen noe tvilsom, alt avhengig
av om jord- og klimaforholdene gav gode etahleringsmuligheter for rødklø-
veren.

Acnnnpne og Yrc (1, 32) har videre påvist at alsihehløoer var av tvilsom
verdi som komponent i enga.

Fl,erå,rig røigrøs er av AennBERc, MyrrR og SLrsruuG (I, 17 og 23) m.fl.
karakterisert som for lite varig under nordlige forhold til at det kan ventes å
få noen betydning, kanskje med unntak for visse fistrikter på Sør-Yestlandet.

Når det gjelder hunilegrøs er resultatene noe motstridende? men de fleste
synes å være enige oilt at winterstyrken er så vidt svak at det neppe kan
ventes å få noen betydning i første omgang. Ercer,lno (3).

Bløilfølts har gitt noe ujevne resultater her i landet. De[ samme er også
tilfelle med. engrapp, men her taler de fleste resultater til fordel for engrappen
som, særlig ut fra dagens situasjon, ser ut til å besitte visse egenskaper av
betydning for grasproduksjonen.

Engwingel har i de seinere undersøkelser vist seg som en verdifull kom-
ponent i frøblandinger for grasmark. Mvnn og Sor,nrnc (I7 og 2B). I mindre
gunstige strøk, hvor grasmarkene skal ligge lenge, gjelder dette også i en viss
utstrekning for englu; ein

IV. Arts- og sortsmateriale
En sarrla oversikt over de arter og sorter som har vært med i forsøkone

er stilt sam,fl1en i tabell 1. I tabellen er det videre oppgitt hvor mange felter
i de forskjellige serier sorten har vært med i. Blandingsforholdet mellom de
enkelte sorter er ohtalt under hver enkelt serie.
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Y. Forsøk med arter og sorter av gras til beite
A. Forsøltsmøæriale

Yed Statens forsøksgard Vågønes ble det i årene LglS-LgSg utføtt 2
fireårige beiteforsøk med ulike grasarter og sorter. En var i første rekke
interessert i å sammenlig,ne aktuelle arters produksjonsevne og varighet under
nord-norske forhold. Videre var en interesiert i å registrere en evei"trell for-
skjell mellom norske og vanlig brukte utenlandske sorter.

Forsøkeno ble anlagt etter en blokkplan med B forsøksledd og 4 gjentak,
i 2 parallelle felter som ble beita og høsta ved slått vekselvis ann-et fvert år.
På denne måte fikk en avlingsregistrering på ett av de 2 parallellfeltene hverr
år, ette_rteiting året før, til sammen 2 år med avlingsregistrering på hvert av
parallellfeltenel Plar"n omfattet følgende forsøksledi:

Såmengde
kg pr. dekar

1.,
J.
4.
5.
6.
7.
8.

Engrapp Tjøtta .

» dansk .........::
Engsvingel Løken .

» dansk
Rødsvingel Løken .

2'L
2rL

3,8
J; I

3,7
5,8
2,6

_ I- tillegg til de angitte sqmg:rgder er det dessuten sådd 0,5 kg p.. dekar av
kvitkløver, dansk Morsø, til alle ledd.

Feltene ble breisådd med grønnf6rhawle som dekkvekst LLl6 L95A og
2716 L9s5.

Størrelsen av anleggs- og høst_erutene var 2,00 m X 5,00 m. Jordtypen
som begge felteng_I1 på, vår-tddets fin selvdrenert sjøsand. Gjødsliri§a i
forsøksårene var 25 kg superfosfat B pst. P + 25 kg kaliuegjødsel 33 -pst.

K t q0 kg k_atksalpoter pr.,dekar. Kalksalpeteren ble fordolt på2 gjødslinger.
Feltene ble høsta samtidig sor, beiting med storfe ble avslutta på parallell-

feltet. Æle år ble feltene høsta 3 ganger i veksttida. Nedenfor er-angitt miil-
lere høstedato for de 3 slåttene:

Midlere høstedato

2. + 3. + 4. høsteår

1. slått
2. slårt
3. slått

r716
tBlT
l9l8

På grunn av sein vekst er 1. slått og beiting foretatt ca. 3 uker seinere i
I. høsteår sammenlignet med de tre følgende høsteår hvor høstetidene var
svært jevne.

» dansk
Raigras Apelsvoll

r_-
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B. Forsøksresuhøtgr
1. Avling

Avlinssresultatene i middel for alle høsteår på begge feltene framgår av

tabell 2. i"vlinga er beregnet som kg høy (85 psi. tørrstoff) for hr"er ar- de 3

slåttene og som sum årsavling for alle 3 slåtter.

Tabell 2. Resuhater i miititel for 2 feher p& Vågønes 1955-1959'

Grasart - 
sort

Avling i kg høy
(85 pst. tørrstoff) pr. dekar

Avling i pst.

. slått 2. slått 3. slått
,t4.-|J,

slått 1. slått 2. slått 3. slått

Engrapp Tjøtta .

» dansk
Engsvingel Løken .'.....

» dansk
Rødsvingel Løken .......

» dansk
Raigras Apelsvoll
Timotei Vågønes I .. . '. . .

137
I18
t2B
LL4
r57
13I
I09
187

128
128
t38
L23
t46
137
722
115

95
99
96
89

106
110

OJ
OJ

360
345
362
326
409
J/O
3I4
390

3B
34
35
35
JO
35
35
4B

36

JO
JO

36
36
39
30

26
29
27

26
29
26
22

LSD (5 BI 36 25 113

Yed beregning av avlingsresultatene kunne det statistisk i\ke- påvi-ser

noen avlingsforskj"[ mellom forsøksleddene verken i 1.,2., eller 3. slått elles

i sum avlirig. Yed "Ir 
oppdeling i gruplrer, med de danske sortene { raigras

i den ene o§ resten uv i6rt"nel dir, åridre, hunne en heller ikke påvise noen

forskjell mellom gruppene.
Likevel ser dåt tit'ro* om vi har en tendens til at de norske sortene har

gitt større middelavlinger i en fireårsperiode enn de danske. Når det gjelder
årtene, er det særlig ,iigru" som på 

-g"rrm av dårlig-overvintringsevne har
skilt seg ut i negatii retiing. De andre artene står nokså likt'

Det er foretatt variansinalyser for alle felthøstinger enkeltvis, i alle 3

slåtter, og for sununen av alle 3 sIåttene hvert år.
Eti"r"dirr" undersøkelser kunne en stort sett påvise statistisk sikre for'

skieller mellom forsøksledd. Særlig er dette merkbart for 1. slått hvor vinter'
.ai.rk.r, hos de forskiellige arter åg sorter sterkest har kommet til uttrykk.

' Når det gjelder -r""k.t""o ut gjeinom beiteperio_den, viser den prosentvise

avlinga "t rJiHg timoteien skilåi seg uJ fr-a de andre grasartene. Timotei har
gitt å relatiw ".trrr" del av avlinga"i 1. slått, og vekitintensiteten ser ut til
å avta ut over §ommeren.- - 

u"gr"i"gel og raigras har gitt størst--avling i 2.-slått, men om dette skyldes

he*måg pE gr,ioo åv vinteiskader eller s-ær9k[e- sortsegenskaper skal en

ikk" k"i"å rl]D"t er sannsynlig'at begge forhold kan ha spilt en viss rolle

for resultatet.-- 
t"f"U g gir uttrykk for produksjonen hos arter og sorter ut gjennom for'

søksperioden.
Slm det frangår av tabellen, viser artene en noe ulik utvikling *t gjgn'

oo* i*.rt .perioJuo. Raigras og tiTotei har etablert seg raskere enn de andre

;;;r;;" i'I. høsteår, o§h., a.-v den grunn gitt større avlinger. I2. høsteår
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Aoliry,gsresuhater ut gj ennom for søksperioilen.
Miililel for 2 felær på V,figønes 1955-1959.

Avling i kg høy (85 pst. tørrstoff)

1. høsteår 4. høsteår

Engrapp Tjøtta .

» dansk ........::::
Engsvingel Løken .

» dansk
Rødsvingel Løken .

» dansk
Raigras Apelsvoll
Timotei V I.........

344
301
37L
356
368
306
433
497

497
530
535
508
524
561
481
492

er bildet endret, særlig_for raigraset som her på det nærmeste er gått helt ut,
mens timoteien har holdt seg bedre i bestanden. (fis. 1). Når 4. høsteår har
gitt så store avlinger, skyldes dette virkninga av året 1959 hvor ett av fel-
tene gav uvanlig store avlinger.

ved videre analyse av det samla tallmateriale fant en som ventet en høg
grad av sannsynljghet for forskjellen mellom høsteår (P < 0,00I). Sannsynl
ligheten var også høg for sam.spillet høsteår X felt (P < 0,00i), hvor-en
foruten virkninga av bestandens alder også {år noed den ulikheten'de enkelte
vinterer forårsaker på bestand av ulik alder.

samsn-illet høsteår X felt kan ha sammenheng med et likeartet synkende
lrgnd I avlinga fra 1. til 3. høsteår. r 4. høsteår er det en avlingsauke fbr begge
felt.-Pet er trolig at denne avlingsauken i 4. høsteår har sa-mmenheng **a
særskilte overvintrings- og vekstwilkår. '

Sannsynligheten {o1 samspill høsteår X sort var så liten at det neppe er
verdt å feste seg ved. (1. slått, P < 0,01) For 2. og 3. slått kunne del-ikke
påvises samspill. Tendensen til samspill her kan ha sammenheng med et ulikt
trend i avling fra 1. til 2. høsteår for artene raigras og timot;i på den ene
side og rødsvingel på den andre.

Siden overwintring og vekstforhold her ser ut til å spille en avgjørende
rolle for avlingsstørrelsen, var det av interesse å få undeisøkt om viikni.rgu
av sterke vinterskader særlig gav seg utilag i 1. slått, eller om virkninga vår
mer langvarig.

For å nærme seg dette spørsmål har en delt materialet i 2. På den ene
siden 2 felthøstinger hvert fu i 1957 og 1958 hvor vinterskadene på feltene var
størs_t? _og på den andre siden en felthøsting i 1955, 2 felthøstinger i 1956 og
en i 1959.

En enkel korrelasjonsberegning med avling i 1. slått som den ene variable
og avling i 2. + 3. slått som den andre, gav følgende resultat:

Ar med sterk vinterskade r : + 0,527 (P < 0,0I)
År med god overvintring r : + 0,045 (p > O,t) 

'

Den positive korrelasjon mellom avling i 1. slått og avling i 2. + 3. slått,
når grasbestanden er satt kraftig tilbake om vinteren, tyder på at en ved
overgjødsling og stell ikke kan bøte særlig på disse skader i løpei av en vekst-
sesong, mens en uten vinterskader taper denne sammenheng på grunn av
sortenes spesielle vekstrytrre og evne til gjenvekst.

326 I 2Bl
298 I 254
287 I 259zst I r93427 I tzs
388 I 262
178 I 168
296 I 2Bt
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2. Dekning av sådde grasarter o§ sorter
Dekning av sådde grasarter og sorter ble vurdert skjønnsmessig og notert

på begge pårallellfelter om våren når graset var ca. 10 cm høgt. Siden fisse
ruv
iotater-blå ført etter at en foregående år hadde høstet enten ved beiting eller
ved sIått, har en i tabell 4 delt opp materialet etter disse kriterier for å få
fram en eventuell forskjell i dekning som følge av forsøksleddenes ulike reak-
sjon på høstemetodene.

Tabell4. Dekning øa såilde grasarter og sorter.
Miililel for 2 feher p& Vågønes 1955-1959.

Dekning av sådde gras om våren i pst.
Art - sort

Etter slått

Engrapp Tjøtta .

» rlansk...,.....:
Engsvingel Løken .

» dansk
Rødswingel Løken .

» dansk
Raigras Apelsvoll
Timotei Vågønes I .......

50
45
I5

9
66
42

0
62

49
44
13
I

64
39

2
55

Som det framgår av tabellen, er det bare små forskjeller i dekning etter
ulike høstemetoder, mens artelle viser større variasjon. Det er bare tirrotei
som synes å ha tålt beiting mindre enn slått. Men tallene kan bare delvis belyse
problåmet siden beiting og slått har skiftet annet hvert år på-samme felt.- Følger en utviklinga av dekningsprosenten ut gjennom høsteårene viser
timoteileddet best dekning fra 1. til 3. forsøksår, m.ens rødsvingel- og engrapp-
leddene viser best dekning i 4. forsøksår. Engsvingelleddene har fra og med
3. høsteår vist dårlig dekning, noe som kan ha sammenheng rrred at engsvin'
gelen sturer lenge etter vinterskadel sammenlignet med de andre grasartene.
Flerårig raigras har på det nærmeste gått helt ut etter en overvintring.

3. Den botaniske analysen
Det er utført skjønnsmessig botanisk analyse hvert år i forsøksperioden

for de felt som er blitt høsta ved slått. Middeltallene fra denne analysen viser
at kvitkløveren har hatt svært liten betydning i bestanden. Av grasartene er
det seerlig timotei og rødsvingel som har overvintret og hevdet seg best i
beitet, mens raigraset har gjort svært lite av seg.

De andre grasartene står i en mellomstilling. Når det gjelder utviklinga
av de ulike grisarter i bestanden ut gjennom engårene, viser en til figur 1._

Som det-framgår av figuren har engrapp og engsvingel en likeartet reduk'
sjon i bestanden fra 1. til 3. høsteår, og så er det en viss auke i 4. høstehr,
særlig for engrapp. Denne auken henger sammen med en gunstig overvintring
195811959, og dette gir seg som vi har sett også utslag i avling.

Løken rødsvingel har auka i bestanden ut gjennom forsøksårene, mens
raigraset har gått helt ut etter 2 år. Timoteien viser en svak tilbakegang fra
I. iil 4. forsølisår. Sterk nedgang av sådde grasarter medførte som oftest en
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tilsvarende auke av villgras i beitet, men en fullstendig utsletting av raigraset
har i tillegg medført en sterk auke også for ugraset.

Det synes videre å framgå av figur I at de norske soltene har holdt seg
noe bedre i hestanden enn de utenlandske.

Artenes utholdenhet i langvarig grasmark er det vanskelig å si noe om,
på grunnlag av disse forsøkene som bare har gått i 4 å.r.

VI. Forsøk med beitefrøblandinger
A. Forsøksmøteriøl,e

I årene 1958-1965 ble det ved Statens forsøksgard Vågønes urtført 4 fo*
søk med beitefrøblandinger. På bakgrunn av de relativt gunstlge resultater
en fikk med timotei som hovedvekst i foregående forsøksserie, ble disse for-
søkene lågt opp med tanke på å finne fram til andre arter som i blanding med
timotei var best egent til beite under forholdene i distriktet.

Forsøkene ble anlagt som Youden square-planor, t : 7, k : 4, r : 4, i
2 parallelle felter som i likhet med foregående serie ble beita og høsta ved
slått vekselvis annet hvert år.

Planen omfattet følgende forsøksledd:

1. Kvitkløver Morsø
Timotei Bodin

2; Kvitkløver Mgrsø
Timotei Bodin
Engsvingel Løken

3. Kvitkløver Morsø
Timotei Bodin
Engrapp dansk . ....

4. Kvitkløver Morsø
Timotei Bodin ... : : : :i : : : : : : : : : : :
Hundegras dansk

5. Kvitkløver I}lorsø
Timotei Bodin
Bladfaks U.S.A.

6. Kvitkløver Morsø
Timotei Bodin
Rødsvingel Ørnehøy

7. Beitefrøblanding I.
Kvitkløver dansk 10 pst.l
Engsvingel dansk 30 pst. I

Rødsvingel dansk 20 pst. I

Raigras dansk 5 pst. I
Engrapp dansk 20 pst. I

Timotei norsk 15 pst.J

Såmengile,
kg pr. dekar

0,50
3,00
0,50
1,00
2,50
0,50
1,00
2,00
0,50
1,00
2,25
0,50
1,00
2,50
0,50
1,00
2,50

Oppgitt innhold

Feltene ble radsådde 2216 1957,2016 L958,5161959 og 2al6 §6L. De 3
første feltene ble lagt igjen med grønnf6rhawre som dekkvekst, og det siste
ble lagt igjen uten dekkvekst.
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Størrelsen av anleggs- og høsterutene var 1,40 m X 8,00 m. Det ene av
feltene lå på middels fin, overflødig drenert sjøsand, mens de andre 3 feltene
lå på flomsand langs Bodøgårdselva. Disse feltene lå alle slik til at de var
sterkt utsatt for vinterskader. Gjødslinga i forsøksårene var 30 kg fullgjødsel
A + 59 kg kalksalpeter. Overgjødslinga med kalksalpeter ble gitt i2 porÅjoner
å 25 hg etter 1. og 2. slått.

Feltene ble høsta samtidig som beitinga med storfe ble avslutta på paral-
lellfeltet. Feltene ble normalt høsta 3 ganger i veksttida, men i enkelte år
med dårlig vekst har det forekommet unntak fra denne regel.

Midlere høstedato for de 3 slåttene er beregnet til 2516 fot L. slhtt,27f7
for 2. slått og 419 for 3. slått. I disse forsøkene awek ikke slåttetidene i
1. høsteår svært mye fra 2., 3. og 4. høsteår.

B. Forsøksresultater
I. Avling

Avlingsresultatene for disse 4 forsøksfeltene i middel for alle høsteår fram-
går avtabell 5. Avlinga er beregnet i kg høy (85 pst. tørrstoff) pr. dekar for
alle 3 slåttene og i sum.

Tabell 5. Resuhøter i midilel for 4 feher på Vågønes 1958-1965.

Ved en enkel beregning kunne det ikke påvises noen forskjell i avling ved
1. slått mellorrr de ulike frøblandinger. Ved 2. og 3. slått kunne det påvises
en viss forskjell. (P < 0,05 og P < 0,001).

Denne forskjell mellom frøblandingene i 2. og særlig i 3. slått har trolig
sammenheng med en relativ sterk gjenvekst på de 2 siste forsøksledd hvor
rødsvingel etter hvert har gjort seg sterkt gjeldende i bestanden, og en til-
svarende mindre gjenvekst på leddet med kvitkløver og timotei. Denne for-
skjellen i gjenvek§t er blitt betydelig forsterket fra 2. til 3. høsteår.

I samJa avling for alle 3 høstinger kunne det ikke påvises noen sikker for-
s§ell mellom de ulike frøblandinger, men tendensen går i retning av at
svihgelartene, og særlig da rødsvingel, i blanding med tirrrotei og kvitkløver
har et lite forsprang på de andre blandingene.

Forskjellen mellom feltene, hvor også virkninga av de enkelte år kommer
inn, et stor.

Frøblanding

Avling i kg høy
(85 pst. tørrstoff) pr. dekar

Avling i pst.

1. slåt . slåt 3. slått
1.+2.+3.

slått [. slått 2. slåu 3. slått

1. Kv.kl, f timotei
2. » + » +engsvingel
3. » + » +engrapp..
4. » + » fhundegras
5. » + » +bladfaks
6. » + » {rødsvingel
7. Beitefrøblanding L

275
285
282
264
269
264
239

171
r95
190
792
180
201
196

119
136
133
139
I31
163
r56

565
616
605
595
580
628
s91

ln

54
54
52
55
50
48

.)o

29
30

30
31

16
t7
L7
1B
18
20
2I

47 I6 o 27
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Det er foretatt variansanalyser for alle felthøstinger enkeltvis, i alle 3
slåtter, og for summ.err av alle 3 slåttene hvert år, men det var i regelen ikke
mulig å påvise noen forskjell mellom frøblandingene, noe som for så vidt
bekrefter inntrykket fra hovedresultatene.

Unntaket fra dette hovedinntrykk er representert ved felthøstingene på
et felt i 1963. Feltet var satt mye tilbake på grunn av vinterskader, slik at
første slåtten var ubetydelig i forhold til de 2 siste slåttene. Den sterkere
veksten ved de 2 siste slåttene, og sortenes ulike er.ne til å vokse på etter-
somnoeren? har nok vært en vesentlig årsak til at resultatet her awek fra det
normale.

Hvordan produksjonen etter forskjellige frøblandinger har artet seg ut
gjennom høsteårene framgår av tabell 6.

Tabell6. Aalingsre suhater i hø steårene.

Avling i kg høy (85 pst. tørrstoff) pr. dekar
Frøblanding

3. høsteår 4. høsteår

l. Kv.kl. + timotei2.»+))3.»+»4.»+»5.»+»6.»+»
7. Beitefrøblandi

_| engsvingel ...
+ engrapp .....
f hundegras ....
tblatlfaks.....
frødsvingel....

I.....

?10
755
739
/JJ

71I
759
696

534
625
601
584
575
658
609

439
505
481
491
456
527
5I0

439
456
489
456
464
455
48B

Ett av feltene hadde ikke fullstendig antall høstinger, slik at statistisk
behandling av hele materialet i tabellen ikke kunne gjennomføres.

En sam.spillanalyse for sum avling i I. + 2. + 3. slått, for de 3 feltene
som var høstet etter planen, viste en sikker forskjell mellom høsteår (P < 0,01),
men ingen påviselig forskjell mellom felter og heller ikke mellorn frøblandinger.

Videre kunne det påvises samspill meUom felt x høsteår (P < 0,00I).
Dette er helt i overensstembo.else med resultatene fra forrige forsøksserie.
Samspillet omfatter variasjonen for bestandens alder og variasjonen for virk-
ninga av de enkelte år på overvintring og vekst. Dette samspill viser seg soar
et likeartet trend i avlinga for hvert enkelt felt ut gjennone høsteårene.

Det kunne ikke påvises sam.spill for sort X felt eller for sort X høsteår.
Yed en undersøkelse av regresjonsforholdet mellom avlinga i I. slått og avlinga
i 2. + 3. slått for hele ft.aterialet var det intet som tydet på noen sammen-
heng mellom disse faktorer. Det var for ø\,rig, som følge av jevne over-
vintringsforhold og vekstforhold i forsøksperioden, ikke grunnlag for å dele
opp materialet etter de samme kjennetegn som i foregående forsøksserie.

Forutsatt relatil't god overvintring, må det sies å være god overens-
stemmelse mellom de to forsøksserier når det gjelder relasjonene mellom
I. slått på den ene og 2. + 3. slått på den andre side.

IJten store overvintringsskader er det sannsynlig at vekstforhold, gjødsling
og art vil være avgjørende for gjenveksten i bestanden utover somm.eren,
mens disse forhold tilsynelatende spiller mindre rolle der overvintringsska'
dene har vært betydelige.

Miililel for 4 feher på Vågønes 1958-1965.
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2. Dekning av sådde grasarter
Dekning av sådde grasarter, uttrykt i pst. ble bedømt skjønnsmessig for

begge parallellfelter om våren mens graset var ca. 10 cm høgt. I tabell 7 har
en stilt sammen middeltallene for dekningsprosenten inndelt i 2 grupper,
etter høstemetode foregående år.

Tabell 7. Dekning aa såd,ile grasørter i prosent.
Miililel for 4 felter på Vågønes 1958-1965.

Dekning av sådde grasarter i pst.
Frøblanding

Etter beiting Etter slått

l. Kv.kl. -f timotei2.»+»
3.»+»4.»+»5.»*»6.»+»
7. Beitefrøb

Disse data som framgår av tabellene 4 og 7, vil naturligvis ikke gi et helt
riktig bikle av forsøksleddenes reaksjon på høstemetodene idet dobbeltfeltene
medfører et skifte av høstemetode fra år til år. Men et visst bilde av situasjonen
vil likevel disse tallene kunne gi. Som det framgår av tabell 7, viser det seg
å være liten forskjell i dekning om våren etter ulike høstemetoder.

Det er også liten forskjell mellom de enkelte frøblandinger selv om blan-
dingene med hundegras og engsvingel ser ut til å være litt svakere enn de
andre artene så tidlig i vekstsesongen.

Når en undersøkte hvordan det forholdt seg med dekningsprosenten i
midclel for frøblandingene ut gjennom høsteårene var det tydelig at vi her
hadde en jevn nedgang i dekningsprosenten for alle frøblandinger fra 1. til
3. høsteår, mens det i 4. høsteår kunne registreres en svak auke for ledd som
inneholdt engrapp og rødsvingel. Leddet med beitefrøblanfing I hadde her
vesentlig bestått av rødsvingel og engrapp fra 3. høsteår og utover. På de
andre ledd har nedgangen i dekningsprosent fortsatt også i 4. høsteår.

Når en sammenlignet resultatene i denne og foregående serie merket en
seg at frøblandinger med timotei viste en jevnere og bedre dekning ut gjen-
nom høsteårene enn hva de fleste arter i renbestand kunne klare.

3. Den botaniske analysen
Det er utført skjønrsmessig botanisk analyse ved I. slått for de felter som

er blitt høsta ved slått, og resultatene viser at bortsett fra 1. høsteår har
kløveren gjort svært lite av seg. Timotei har i de fleste blandinger utgjort en
vesentlig del av bestanden. Det ser ut til at timoteien har hatt vanskelig for
å konkurrere med rødsvingel i disse feltene hvor høstemetoden skiftet fra år
til år mellom slått og beiting. I de øvrige forsøksledd har timoteien greid seg
bedre. Utviklinga av plantebestanden innenfor de enkelte ledd er framstilt
grafisk i figur 2.

50
47
54
46
51
54
52

47
4l
53
40
48
49
48



l-.Ilmotei

227

Yillgras

ffi
Ugras

il
til

Sådde

I
Kvitkl

100

BO

60

40

20

100

80

60

40

20

100

BO
Andre
sras*60
Timotel

4O

20

1.år 2.Er 3.år 4.år
100

BO

60

40

20

l.å" 2.år 5.åy 4.år
Fig. 2. Botanisk sammensetning i de ulike ledd ut gjennom årene, på grunnlag av

en skjønnsmessig botanisk analyse ved glått i årene 1958-1965.
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Når det gjeliler ledd ng. 1., er det tydelig at timoteiinnholdet avtar raskt
med alderen på beitet, og avlinga her ligger Iågest av samtlige ledd.

For ledd w. 2 og 3 wiser figuren at verken engsvingel eller engrapp har
virket særlig deprimerende på timoteien, samtidig som. de ser ut til å etablere
seg på et nokså konstant nivå i bestanden. Disse 2 egenskaper i kom"binasjon
ser ut til å ha medført at ugras og villgras ikke har fått høve til å gripe så
mye ono seg som tilfelle var for ledd nr. 1 med bare timotei og kvitkløver.

Sammenholdt m.ed resultatene fra foregående serie, er det rimelig å anta
at vintersterke typer av engrapp og engsvingel ville ha understreket denne
positive tendens i enda sterkere grad.

Når det gjeliler hundegras og bladfaks, ser det ut til at fisse i I. høsteår
har bredt seg kraftig på bekostning av timotei for så å falle nesten heh ut
av bestanden i de seinere høsteår. Dette har ført til at en allerede i 2. høsteår
har fått en sterk'auke i mengden av villgras og ugras på disse ledd. Selv om
timoteien også fikk bedre betingelser i 2. høsteår, ser det ut til at mye av tom'
rommet etter hundegras og bladfaks måtte utfylles av villgras og ugras.

Ledd nr. 6 med rødsvingel viser stort sett en lignende utvikling som ledd
m. 2 og 3, men likevel med den forskjell at rødsvingelen virker sterkere i
retning av å auke sitt prosentvise innhold i blandinga ut gjennom åtene,
muligens på bekostning av timoteien.

Fbr ledd nr. 7, beitefrøblanfing f, er det i første rekke rødsvingelen som
blir den dominerende fra 3. høsteår. Det kan være verdt å merke seg at
avlinga i 1. høsteår er absolutt m.inst i dette forsøksleddet. Det er rimelig å
anta at dette skyldes liten andel av timotei som etablerer seg raskere og gir
snarere fullgode avlinger enn de fleste andre grasarter.

Det er ikke utført systematiske registreringer over forsøksleddenes aksep'
tabilitet, m.en ut fra det en kunne iaktta for begge de omtalte forsøksserier
etter beiting med storfe, så var det helt tydelig at timotei ble foretrukket
framfor alle de andre artene. Like klart var det at rødsvingel ikke ble rørt
av beitedyrene så lenge det var tilgang på andre grasarter.

Engsvingel, hundegras og bladfaks ble heller ikke foretrukket av beite'
dyra i -første 

omgang, men disse arrene ble likevel avbeitet etter en viss tid.

YII. Forsøk med ulike engfrøblandinger 
,

A. Forsølesmateriale

Yed Statens forsøksgard Vågønes ble det i årene L956-L964 atføfi 6
forsøk med ulike engfrøblandinger. I tillegg til feltene på forsøksgarden ble
en endret plan med stort sett de samme forsøksledd nyttet på 12 felter i Nord-
lanil fylke-. Av disse lL 4 av feltene på Helgeland, 2 i Salten og 6 i nordre
Nordland.

Feltene på forsøksgarden ble utlagt etter en Youden square-plan, t : 7,
k : 4, r:4,

Den opprinnelige planen omfattet følgende forsøksledd:

Såmengile,
hg pr. ilekør

3r0
2,5
0,5

1., Timotei Bofin
Timotei Bofin ...
Rødkløver Molstad
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3. Timotei Bodin
Rødkløver nord-norsk

4. Timotei Bodin
Engrapp Atlas .

Rødkløver Molstad
5. Timotei Bodin

Engsvingel Løken
Rødkløver Molstad

6. Timotei Bodin
Hundegras Roskilde II
Rødkløver Molstad

7. Timotei Bodin
Alsikekløver Kurir

B. Bladfaks Frigga
Rødkløver Molstad

Såmenile,
hg pr. ilelear

2r5
0r5
Lr4
L,4
0r5
lr4
Lr9
0r5
L,4
1r7
0r5
2r5
0r3

Da to forsøk etter denne planen var gjennomført, viste det seg at alsike-
kløver i ledd nr. 7 ikke hadde klart å hevde seg, og leddet ble nærmest å
betrakte som et rent timoteiledd med mindre såmengder enn ledd nr. l.

I de neste fire feltene på Vågønes ble derfor tredd nr. 7 byttet ut med ledd
nr. B 6om hadde følgende frøblanding i kg pr. dekar:

3r0
0r5

De spredte felter ble anlagt etter en Latin,square'plan, t : 5, r: 5.

Ledd nrl L,2, 4 og 5 var felles for feltene på forsøksgarden og- alle spredte
felter. Ledd nr. 3 var med bare på tre av de spredte feltene fordi det var
vanskelig å skaffe nok nord-norsk rødkløverfrø. Pil de feltene der ledd nr. 3

måtte uftlates, ble ledd nr. 6 satt inn i stedet.
Alle feltene ble breisådd om våren. De 6 feltene på forsøksgarden og 4 av

feltene i distriktet ble lagt igjen med havre som dekkvekst. Resten av feltene
ble lagt igjen uten dekkvekst.

Mitlleiå sådato på Vågønes var 31/5 og i distriktet L216.

Anleggs- og høsterutene på forsøksgarden var 2,80 m X 5,75 m : 16,10 m2,

og på spEdte felter 4,00 m x 4,00 m : 16,00 m2.' -Ar, filt".re på forsøksgarden lå 4 på myrjord oS? pi, sandjord. N-Iyrjorda
var godt formolda g"asmJ,, på sjøsand med et 40-90 cm tykt tory-llg'pEl
variåte fra 5,9 til 5,0. Fåsfåt- og kaliuminnholdet i matjorda der feltene lå
var dårlig.

Sandjårda der 2 av feltene lå var middels fin selvdrenert _sjøsand med et
moldinnLold på 3-6 prosent. pH- varierte mellom 6,5_og 704 der feltene lå.
Fosfat- og kaliumtilstånden var meget god p,. sandjorda.

Av dJsprerlte feltene lå 9 på myrjord og 6 på mineraljord av leirkarakter,
mer og miidre sandblanda. Nærroero kvalitetsvurdering av jorda foreligger
ikke.

Gjødslinga om våren var 40 kg fullgjøclsel A pr. !9kar {or.feltene på for-
søksgarden.*De spredte feltene ble gjødsta som i vallig praksis på stedet, og
gjødllinga varierie derfor fra 40 til 70 kg fullgjød-sel A-pr. dekar."" 

Feltåne ble i de fleste tilfelle høsta en gang i veksttida som vanlig en_g_. !å
enkelte felter ble det, etter en tidlig slått, gitt en overgjødsling på 25 kg

5
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kalkammonsalpeter og gjenveksten ble her høsta på seinsommeren, når avlinga
var så stor at dette kunne ha noe for seg. Yed i alt 11 av 52 høsteår ble gjen-
veksten høsta.

Midlere høstedato for feltene på Vågønes var 2217 og for feltene i distriktet
2417. Gjenveksten ble høsta i månedsskiftet august-september.

Siden alle frøblandingene ikke har vært med på alle feltene både på for-
søksgarden og i distriktet, er det ved sammenstillinga regna ut korrigerte
verdier etter «rninste kvadraters ro.etode». Disse beregninger er utført ved
Sentral for ilatøbehanilling og forsølcsmetoilikk, Yollebekk.

B. Forsøksresuhater
1. Felter på Statens forsøksgard Vågønes

Ariingsresuhatene for alle frøblandinger er samla i tabell B.
Som det framgår av tabell B er det ingen påviselig forskjell mellonr frø-

blandingene i 1. og 2. engår og for summen av disse. I 1. engår er det likevel
en viss tendens til at ledd nr. L,7 og B har gitt en noe mindre avling enn de
øvÅge ledd. I 2. engålr er det liten forskjell mellom. de enkelte frøblandinger,
med unntak for ledd nr. B som fortsatt ligger meget lavt. Det er derfor rimelig
at de relatirt små awik som kan registreres i sum avling for 1. og 2. enghr
er mest påvirket av avlingsutslagene i I. engår.

I 3. og 4. engår har avlingsnivået for de ulike frøblandinger endret seg en
del. Statistisk kan det påvises fors§elI mellom leddene. Det er videre av stor
interesse å kunne registrere at ledd nr. I fra og m.ed 3. engår stod fullt på
høyde med de beste frøblandinger, mens ledd nr. 7 og B fortsatt lå lavest.

Summene for 1. f 2. + 3. engår, og for alle engår, viser også statistisk
sikker fors§ell mellom leddene. En regner med at denne forskjellen særlig
må tilskrives forholdet mellorrr ledd nr. 7 og B på den ene side og resten av
forsøksleddene på den andre. Denne forskjellen ser ut til å ha .blitt sterkere
markert etter hvert som alderen på enga auker. Når det gjelder forsøksled-
dene fra nr. I til nr. 6, er avlingsforskjellen svært liten, m.en det er likevel en
viss tendens i retning av at ledd nr. 5, og i mindre grad nr. 3 og A,ligger foran
de andre i avling.

Det er foretatt variansanalyser for hver felthøsting enkeltvis, men en
kunne i regelen ikke påvise noen forskjell mellom leddene. Resultatene av
disse beregninger må nødvendigwis føre til den slutning at det relativt sett er
liten forskjell mellom de ulike frøblandinger. Den siste beregning viser imidler-
tid at det for enkehe felter var en betydelig forskjell mellom leddene, og disse
feltene awiker på denne m.åte noe fra det vanlige.

Yidere undersøkelser i denne forbindelse viste at jordtypen ikke har spilt
noen rolle for forskjellen mellom feltene.

Ved en todeling av materialet i felter med stor og liten avlingsvariasjon,
viste det seg at det særlig var ledd nr. 3 som hadde vist stor variasjon på
enkelte av feltene. Dette ledd hadde på noen felter først i engperioden gitt
store avlinger, mens en på andre felter ikke har merket noe positiwt utslag
for ledd nr. 3.

Sammenligner en kløverprosentene i middel for alle feltene (figur 3) kan
det ikke sies å være synbar overlegenhet for ledd nr. 3. Men det er stor for-
skjell på de enkelte felter, og det er nærliggende å regne med at ujevn frø-
kvalitet kan ha medvirket til et slikt resultat. Overvintringsforholdene kunne

I
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neppe ha hatt noe å si for resultatet siden ledd nr. 2 ikke har vist en lignende
tendens, selv om Molstad rødkløver nornralt kunne tenkes å reagere raskere
på ugunstige overvintringsforhold enn den nord-norske rødkløveren.

For bedre å kunne l,urdere de ulike frøblandingers avlingser.ne bør en
se disse resultater i tilknytning til resultatene fra den skjønnsmessige botønishe
a,nøltrsen som er satt opp i figur 3.

Som en ser har alsikekløveren i ledd nr. 7 ikke klart å gjøre seg gjeldende
i enga. Det ser ut til at ugras og villgras har overtatt kløverens plass i 1. engår
og dermed hindret en like rask utvikling av timoteien som i ledd nr. 1. Den
botaniske sammensetning synes å forklare forskjellen i avlingstall når en sam-
menligner ledd nr. L og 7.

Ser en på det prosentvise innhold av rødklØver, så har ikke dette vært
særiig stort? men rødkløveren har likevel til en viss grad gjort seg gjeldende i
de 2 første engår. Fra 2, til 3. engår minket kløveren sterkt i alle ledd. Settes
dette i relasjon til avlinga, viser det seg i samm.e tidsrom en rrrerkbar avlings-
reduksjon i alle ledd unntatt det rene timoteileddet.

Det er derfor ut fra dette nærliggende å regne rned at en del kløver i enga
kan ha positiv virkning på avlingsstørrelsen de første par årene. For ledd nr- I
finner vi en timoteiprosent på vel 60 i 1. engår. Denne stiger så til vel 70
prosent i 2. engår. Samtifig kan vi registrere en betydelig avlingsauke både
absolutt og relatir,'t fra 1. til 2. er.girr. En slik låg prosent av sådde gras i 1.
engår finner en ikke på forsøksledd der det inngikk rødkløver i engfrøblan-
dinga.

Både engrapp og engsvingel i blanding med timotei og rødkløver har
fø* til en gunstig virkning på avlingsresultatet. Av figur 3 framgår det at
engrapp har gjort lite av seg i blandinga? og den har kanskje av den grunn
ikke virket hemmende på utviklinga av timotei.

Engsvingelen har, som. figuren viser, gjort betydelig mer av seg i blandinga,
og ut fra den botaniske analysen ser den ut til, innenfor visse grenser? å kunne
konkurrere med timotei i bestanden uten at dette fikk følger for avlingene.

Resultatene kan derfor tolkes i retning av at en frøblanding sam.mensatt
av 2-3 arter burde være i stand til å gi mer stabile avlingsresultater enr.
dyrking av en enkelt art.

At ledd nr. 6 med hundegras i blandinga har gitt relativt gode avlinger,
skyldes i første rekke at timoteien har kunnet overta plassen etter hunde-
graset som på grunn av vinterskader er blitt sterkt uttyrulet.

I forbindelse nred den skjønnsm.essige botaniske analysen kan det være
verdt å merke seg at engrapp i bestand har lett for å bli undervurdert, mens det
fi.otsatte er tilfelle for hundegras som lett stikker seg ut.

Ledd nr. B har gjort det dårlig i disse forsøkene. Det har ikke på noen av
feltene lykkes å etablere en tilfredsstillende bladfaksbestand, og derfor har
det meste av vegetasjonen på disse rutene bestått av villgras og ugras. Likevel
holder en disse resultatene for et heller spinkelt grunnlag til å kunne trekke
noen endelig slutning om arten. Det kunne tenkes at andre driftsbotingelser
eller en annen sorr ville føre til et bedre inntrykk av alten, men foreløpig
§ynes gnrnnlaget svakt.

Prosenttallene for timotei og andre sådde gras er beregnet etter saff.me
metode som avlingstallene. For tinrotei kunne det påvises statistisk sikker
forskjell mellom forsøksleddene fra nr. 1. til nr. 7. Ledd nr. 8 har ikke timotei.
Denne forskjellen har særlig tilknytning til ledd nr. 7 som viser et visst awvik,

l--_
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en skjønnsmessig botanisk analyse ved slått i fuene 1956-1964.
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men da det her bare er 2 gjentak å bygge på, kan en vel neppe tillegge dette
særlig vekt. For innholdet av sådde gras kunne det ikke påvises noen forskjell
mellom artene. Prosent ilekning ao sådde arter ble registrert om våren når
graset var ca. I0 cm høgt. Resultatene framgår av tabell 9.

Tabell9. Dekning au såilde ørter.
Miililel for 6 feher på Vågønes 1956-1964.

Forsøksledd
Dekning i pst. om våren

l. engår 2. ergår 3. engar 4. engar

76
BO

79
74
77
77
70
35

'12

72
7I
7l
67
6L
25

67
66
69
65
65
60
63

7

62
59
60
61
56
57
60

6

Yed bedømming av dekninga er det ofte vanskelig å skille mellom sådde
gras og villgras. Disse data gir derfor særlig opplysninger om graden av vinter-
skader på feltene, og de bekreftor for så vidt bladfaksens svake stilling.

Legdeprosent r:eil høsting er skjønnsmessig bedømt ved 1. slått. Etter ut-
jevning og beregning av resultatene kunne det ikke påvises statistisk sikker
forskjell mellom leddene for denne karakter (P > 0,05), men det var også her
stor forskjell mellom de enkelte felter.

2. Felter i distriktet
Aulingsresultatene for felter i distriktet fram§år av tabell 10.
Forsøksperioden på de forskjellige felter har vært av ulik lengde slik at

materialet også av den grunn blir så uensartet at en sumoppstilling for avlinga
i hele engperioden ville bygge på for få felter, og av den grunn gi et skeivt
bilde av forholdet mellom leddene, fordi det blir færre felter bak miildel-
tallene jo lenger en kommer ut i forsøksperioden. En har derfor valgt å stille
sammen middeltallene i forhold til antall felthøstinger.

Etter utjerming og beregning som omtalt i avsnitt YII, A kunne det ikke
påvises noen avlingsforskjell mellom leddene, mens forskjellen mellom feltene
som ventet var mer framtredende enn for feltone på forsøksgarden.

Når det gjelder forholdet mellom de ulike ledd, må en på tross av små
utslag likevel kunne påpoke at feltene i distriktet understreker resultatene på
forsøksgarden for så vidt a4går rangeringa av ledd nr. 4 og 5. Ledd nr. 2 står
noe hedre i fistriktet, og dette kan skyldes at de fleste feltene på Yågønes lå
på myrjord som er relativt ugunstig for rødkløverens etablering og varighet.- Når den nord-norske rødkløveren har gjort det mindre godt på de få
spredte feltene den har vært med på, må nok dette i vesentlig grad skyldes
dårlig såvare.

Det er foretatt variansanalyser for hver felthøsting og bare f.or L av 29
felthøstinger kunne det påvises signifikant forskjell mellom grsfu]anflingene.

Forsøksfeilen på disse feltene var relativt stor, og dette skyldes nok i første
rekke vansker i forbindelse med prøvetaking til tørrvektbestemnrelse.
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Fig. 4. Botanisk sammensetning i de ulike ledcl ut gjennonr engårene.
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Sfu,jønnsmessig botønisk anølyse et foretatt, og resultatene framgår av

fieur 4..."1;å 
den botaniske analysen på de spredte felter er gruppene «villgras»

og ((ugras» slått sammen til en gruppe'"" 
;i;6;+ frr*ga" det at "i"fr; 

å. tit 4. år p1."tr: ledd har fått en markert

o*dsrrs"i innholdei av sådde gras, her veseitlig timotei, o.g en tilsvarende

;;[:;;g... og villgrasbestandå. I avling-sresultatene kal vi også konstatere

"" ,i*i;:"aig i",lgirrg fra 3. til 4._errgi,l.-Selv om materialet er tynt på. dette

o*"å.1", e* dit lite- sainsynlig at denie sammenheng skulle være tilfeldig.
Den nord-norske ,ødlilø-rå.", i ledd nr. 3 har, såm en ser, ikke -maklet a^

etablere seg på samme måte som Molstad i ledd nr. 2. Dette bekrefter for så

..iJt irot"i å* ut dårlig frøkvalitet kan ha spilt en avgjørende rolle i donne

forbindelse.'"- 
Gtf;; spredte felter ser det ut til at avlinga i 1. engår tilsynelatende er

større'd", "rr"h* rødkløver med i blandinga, Åen tendense-l 9" ikke så ut-
preget her fordi timoteiprosenten i de renle timoteirutene lå høgere på de

ip.ådt" felter enn på forsøksgarden.*'Nå; 
å"i g:"ra"ri"aa "". 4'og S, med henholdsvis engrap_p og_ engsvingel i

blanding med timotei og rødklåver, så viser resultatene i distriktet, som på

Io-rr-rt tg'utdenT at disse Tedd har gitt jevne og gode avlinger og en jevn og

relativ itubil botanisk sammensetning.--- 
i"aa nr.6 med hundegras i blarirtinga har gitt gode avlinger_i-1.-og 2.

ensår. Etter den botaniskå analysen å åømme har hundegraset beholdt en

;:.:";ili;".tur,l"r.. Dette er ikke helt i overensstemmelse med resultatene

;#.Irrk";;"d";, "S 
d* er heller ikke i samsvar med vanlig erfaring.i dit.Ilry:l;

' S"l, oå d"r. boianiske analysen er beheftet med feil, ser det likevel ut trl
å ,*r" en viss .r*hÅgh"t *"ilo* avlingsresultatene og ,esultatene fra den

fri"ri.f." analysen. Må - siden leddet-har vært med i få felter, holder, en

;; i;" ,imaig at 4et ian være særskilt gode overvintringsforhold som har

;;;t-k"t til Et s[kt r"tJ.".. Etter utjevii'g 9g beregning. av tallmaterialet

f." n"""4 engår fra den botaniske analysenl kunne-d-et ikke p-åvises.toen

statistisk sikker forskiell i prosentvis innhold av rødkløver me.llom leddene

f", ,.. 2 til nr. 6. D;i"k";ri" h"ll"r ikke påvises noen forskjell mellom ledd

". +, S1S-6 io, d"t prosentvise innhold av sådde grasarter, henholdsvis eng-

rapp? engsvingel og hundegras-
For timotei"r, t oorr" ået båile i 1., 2', 3' og 4' engår påvises forskjell

mellom leddene for det prosentvise innhold'
P-verdiene.ru* nÅnåtasvis P < 0,001, P < 0,05, P < 0,001 9S P 5 9'0.5;

D"t ., sannsynlig "t å.n . forskjellen særlig -skyldes 
et rclati't-høgt^innhold

av timotei i ledcl,. 1, 2 og 3. i di*" ledd'frai timoteiinnholdet stått h-øgt

u["""d" i 1. engår, og J"t ht"'holdt seg go{t oppg ut gjennom hele engperioden'

St* t;;gp.;io'J", n"u, imiillertiil ov""rr}irri"irrgrforhåidene spilt en større rolle

i retning av å jevne ut resultatene.
I stedet for å beilømme den prosentvise dekning aa såilile d,rter om' våreno

ble det for spredte felter note#«isbrann» i prosent av rutearealet. Det var

som ventet .to, fo*"kj.ll i åi;." data for de entelte år, og felt, mens fors§ellen

mellom forsøksleddene var ubetydelig.
Feltene h., -r*rt iite utsatt"for åi".kt" vinterskader, og <tisbranry-i plo-

sent av rutearealet tå i midtlel for alle år mellom ? og B pst-' på de ulike for'
søksledd.
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I|egile i prosent ved_slått er notert og resultatene viste, sorrr på forsøks-
gar{en-,. at det reller ikke her kunne påvises noen forskjell mellorr leddene.

Avlingsresultatene og resultatene fra den botaniske ånalysen for de ledd
som var felles for alle feltene er beregnet for alle feltene ,lrå", ett, men det
kunne _ikke påvises signifikante forskJeler mellom leddene. Resultatene fra
denne felles analysen bekrefter de tendenser som er omtalt tidligere, men på
el mer avdempet rrråte slik at de fleste nyanser ble overskygget. En pru."oå-
sjon av det samla materiale er derfor utån hensikt

3. Felter med 2 høstinger i vekstsesongen
Den overveiende del av feltene ble høsta en gang i vekstsesongen, men på

1,0 
feltelJrvor-gjenveksten war-god, ble det også1at1 en 2. slått #rt i u,,goåt.

Den midlere høstetid for 1. slåtten på disse feltene var L7 f7. Resultaiet i
middel for disse felthøstinger er stilt iammen i tabell 1I.

Tahell lI. At:lingsresultøter etter 2 høstinger i oeksnida.
Miililel for 70 høsteår.

kg høy (85 pst. tørrstoff)
pr. dekar

Pst. av
samla avling Antall

høste.lr
I. slått 2. slått Sum l. slått 2. slått

1. Tim.
2. Tim. * rødkl. (Molstatl) .....
3. Tim. f røilkl. (nord-norsk) . . .

4. Tim. f rødkl. * engrapp ....
5. Tim. a rødkl. f engsvingel ..
6. Tim. t rødkl. * hundegras ..
7. Tim. f alsikelkl.
B. Bladfaks * rødkl.

780
BlB
767
832
830
784

66s

130
166
151
173
I83
lB8

r59

910
984
918

1005
l0l3

o,7.)

8;

B6
OJ
B4
OJ
82
BI

8l

T4
t7
16
t7
18
19

l9

t0
10

6
10
10
l0

6

Det er utført variansanalyse for de fem ledd sorre er høstet 2 ganger på

"il." lq feltene, 99 {et krrnne bare pår'ises signifikant forskjell *åuoå rå*-
søksleddene for 2. slått (P < 0,001).-

. Delne -folskjellen beror særlig på svak gjenvekst i ledd nr. I med ren
timotei, i forhold til de andre leddene.

- Ey".d"g^"?s og_engsvingel i blandinga har gitt best gjenvekst, og det er for
så vidt i tråd med tidligeri erfaring.

For øvrig er disse felteno lite representative for serien. Av l0 felter med
2 høstinger i vekstsesongen k-ommei 4 fua L. års eng, s fra 2. års eng og I fra
3. års eng. Dette innebærer blant annet at resultatJne av 2høstingei i"-r.kst-
s-esongen stort sett refererer seg til eng med god plantebestand, åg siden 2.
slått bare ble tatt når gjenvekiten vai av belydeiig størrelse, repiesenterer
tabell 11 toppavlingene i serien.

VIII. Forsøk med hardføre grasarrer til eng

A. Forsøksm,ateriale
r årone L959-L967 ble det utført 13 forsøk med hardføre grasarter. av

1tur:3-3 på §t1e19 forsøksgard Yågønes og resten v* spredi i distriktet,
5 på Helgeland, 3 i Salten og2 i Lofoien.
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AIle feltene var lagt ut etter en Youden square-plan, t : 7,k : 4' r : 4'

Planen omfattet følgende forsøksledd: 
Såmengile,

hg Pr. ilekør

1. Timotei Bodin 3,0

2. Timotei Bodin 1,0

Engrevehale finsk . 3,0

3. TiÅotei Bodin 1,0

Engkvein norsk . 2,0

4. TiÅotei Bodin 1,0

Engrapp dansk 2,0

5. TiÅotåiBodin l,o
Rødsvingel dansk 2,8

6. Timotei iodin 1,0

Engsvingel Løken 3,0

7. TiÅotei"Bodin . 0,5

Engrevehale finsk . 0,8

En[kvein norsk . 0,5

En[.app dansk 0,5

Røåtviig"l dansk 0,8

Engsvin[el Løken 0,9

Alle feltene ble breisådd om våren. 7 felter ble lagt igjen uten dekkvekst,

.g å;;d k;"r, .o* dekkvekst. Midlere sådato for feltene vat 1.Ll6. 
_ ^ -^

Anleggs- og høsterutene var på forsøksgarden 2,8 m X 4,5 m': L2'60 rrlr2'

oe på s#;dteTelte" 4,0 m x 4,0 m : 16,00 m2'""'D"-il;];it"r" 
på'forsøksgarden lå på myrjord av samme kvalitet som

beskrevet i avsnitt YII, A.-;; J; ;p-;il; feltene tå 3 på myrjord, 4 på moldblanda sandjord og 3 på

sandjord av ymse slag.
Giødslinea om' .ra?"rr i engårene var på forsøksgarden 35--kg-fullgjødsel A

+ #i.ir.lirr"p*t".iri Norfo med ?,S-pst. P, gg Jo,q qtt.. §' .Pl de spredte

f"h";; i;; g5rh.li"g" variert mellom 5-0 og 100-"kg fullgjøds.el A pr. dekar'

Feltene bl" ,rorJult høsta en gang i veiksttida som vanlig eng' Midlere

høstetid vat 2617.

B. Forsølasresuhater

1. Felter på He1geland
Aalingsresuhøtene for f",l*qg-på Helgeland er samlet i tabell 12'

Våi f"r"g"i;g kunne det rk|<9 påviLs statistisk sik|<eL f9rs§j1v;i'fi;G;hg r"""1 a., ,k1.9 pin+s statistisk sikker forskjell mellom

forsøksleddeie oÅ 
"Ir 

regnet med 1', 2',3' og 4-. t1-g1l enkeltvis' For summen
o-, 'l J- 9. eno1r krrnne ået Dåvises en viss forskjell (P < 0,05), noe en regner

istisk sikker forskjell mellom
engår enkeltvis. For summerr
jell (P < 0,05), noe_en regn_eI

"" i.l z. engår kunne ået påvises- en viss{6rskj"n (l : 0,05), noe en regn-er

il"å-r*rlig mE skyld".-u*i*"t mellom ledd nr. i og'6på den ene.side 
3C 

l,"qd

;:?;#il;d;. F;, summene av 1. f 2. + 3'engår og L' + 2'+ 3' + 4'

;;år"k"";-d;ikk" påvises noen sikker.forskjell ielv om a'viket mellom

de nevnte ledd også her gikk i samme retning'"- 
i .o* for de irrrt" 3'og 4 engår har ledd-nr. 6 med timotei og engsvingel

stått best tens ledd nr' 5 og 7 har stått dårligst'
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Aolingsresuhater.
Miildehall for 5 feher på Helgeland l919-tg67.

Frøblanding

kg høy (85 pst. tørrsroff) pr. dekar

. engår , 4.e
r.+2.
engår

.+2.+lt.+2.+
3. 13.+4.

engår I engår

Antall felthøstinger 5 4 4 4 4

807
790
798
829
BOI
845
763

749
67L
716
705
692
718
66L

6t9
652
63r
647
609
655
638

609
635
686
618
602
647
618

1533
1438
t475
t493
1495
1530
1372

2152
2090
2t06
2L40
2to4
2785
2010

2926
2941
2948
2904
289i
2990
2846

6,8 6.6 7,6 4,4 4,7 3,9

^ Shj^ønnsmessig_botanisk anølyse av enga er foretatt før slått og resultatene,
framgår av figur 5.

. ^ 
På l*ljlgt alle ledd har det vært en merkbar ned"gang i sådde grasarter

i 3.. gngår. {eltgre har lig_get utsatt til for overvintringssludår, 2 i Hatlfjelldal,I i Grane, 1 i Rana oc 1 i Dønna- En holder de1 foi saqnsynlig at tiifeldige
vinterskader kan være hovedårsaken til dette forholdet, får uislaget ,., J,
enkelt vinter kan ikke ha vært avgjørende da feltene har ulike anl"eggsår og
betydelig geografisk spredning.

Ledd nr.7 med frøblanding-av alle arter har gitt liten avling i I. engår
s-amrtr.enlignet Ted ledd nr.^ 6- selv om prosenttalleie for sådde gras er svært
like for de 2 ledd. Dette må bero på af bestanden av sådde grai i ledd nr. ?
er^ mindre p_roduktiv enn i ledd nr^. 6. rnnholdet av timotei Iå 23 pst. lavere
på ledd nr. 7, og,en regner med at det her særlig er det lave innholdet'av tirrrotei
som har medvirket til forskjellen i avling.

Men en må videre regne med at ogsa grasartene utenom tim.otei kan ha
g".,o."."I+ produksjonsevne og at engivingel også kan dra i positiv retning i
forhold til de andre artene m.d h"r"yn til avliig. Dette på Lukgrooo u., ?t
leddene med de andre- artene_ i blanding med tiilotei har-gitt mi"ndre avling
enn ledd nr. 6 selv om bestanden av såddo gras også på dereåledd var praktisf,tilt lik i 1. engår.

Ledd nr. I med bare timotei har også i denne serien et lågere prosentinnhold
avsådde gras enn de andre leddene,-men her har det ikkå giti seg merkbare
yLttJ?g i avling, når en Srlt?r blandinga med timotei og engivingei. En mulig
forklaring på dette forhold kan være åt timoteipro."ot".o i'1. en"ga, lå høgeråi denne serien enn i d_en foregående,-og at timiteiens bedre avllngru-r"1",
gjort seg sterkest gjeldende på disse feltene.

Av sortene uterom tj^mo1ei har engrevehale og rødsvingel gjort mest av
seg i bestanden, sannsynligvis på grunn av en bedå konkurians"delrre overfor
timot^ei, men avlin-gsresultatet har snarere vært negativt i I. engår.

. -r 2. engår har det vært en_viss:redgang i bestan-den av sådde"gras på ane
ledd unntatt nr. 7, men dette har ikke -førftil 

en relativ avlingsauf.e foi dette
lerld.
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Fig. 5. Botanisk sammensetning i de ulike ledd Et gJ-elno-qr-9ngårene.- Middel for 5 spredte felter på Helgeland L959-1967
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Det rene timoteileddet stod best i avling? og det kunne se ut til at avlings-
mengden i 2. engår til en viss grad var avhengig av timoteiinnholdet. Din
samme tendensen gjelder også for sum avling i 1. + 2. engår.

I 3. engår lå ledd nr.5 med tim.otei og rødsvingel lågere i avling enn ledd
nr. 7. Timoteiprosenten for disse 2 ledd lå på samme nivå i middel, men ledd
nr. 5 hadde en betydelig nedgang i timotei fra 2. tll 3. engår, noe som resulterte
i et betydelig lågere prosentinnhold av sådde gras samm.onlignet med ledd
nr.7, og dette er sannsynligvis årsaken til avlingssvikten.

Ledd nr. 6 med timotei og engsvingel gav størst avling også i 3. engår, og
dette til tross for at leddet hadde sn minst like stor nedgang i tino.oteiproseni
som ledd nr. 5. Prosentdelen av andre sådde gras var her 4 pst. mindie enn i
ledd nr. 5. Dette synes å bekrefte at engsvingelens produksjonsevne er meget
god.

Ledd nr. 3 og 4 har vist en lignende utvikling som ledd nr. 6, både med
hensyn til avling og botanisk sarrlftensetning.

Ledd nr. 2 med timotei og engrevehale har i 3. engår gitt svært god avling,
og dette ser ut til å ha en viss sammenheng med at leddet i rniddel for 3. engår
har bibeholdt en relativt høg prosentdel av sådde gras.

Om de.heller små utslag fra år til år for innholdet av sådde gras i ledd
nt. 2 og 7 i motsetning til de andre leddene skyldes særskilte forhold ved
overvintringa, eller ulik vinterstyrke mellom artene, kan en ikke ut fra disse
data ha noen avgjort formening om. Foreløpig må disse utslag betraktes sorrr
tilfeldige, men en kan ikke uteluhke at de ulike sorters konkurranseetne og
virkning på hverandre kan ha en wiss innflytelse på overvintringa av de ulikå
alter.

For øvrig ser det ut til, både av denne og foregående forsøksserie, at kon-
kurransen om plassen artene imellom i hovedsaken er avgjort allerede i 1.
engår. Det kan se ut som om det er inntrådt en likevekt mellom. artene alle-
rede i gjenleggsåret? og at denne likevekten i bestanden endrer seg svært lite
seinere, under normale forhold. Ledd nr. I gikk relativt sterkt tilbake i avling
3. engår, noe som en finner rimelig ut fra den kraftige tilbakegang i prosent-
innholdet av sådde gras.

For sumtroen av 1. 1 2. + 3. engår viser det seg at ledd nr. 6 har gitt
størst avling i denne delen av engperioden, mens leddet med ren timotei ennå
holder seg godt oppe i avling.

Det ser ut til å være liten sammenheng mellom avlingsresultatene i 4.
engår og resultatene fra den botaniske analysen.

Ledd nr. 3 med timotei og engkvein har i dette engåret gitt størst avling
av samtlige ledd, og samtidig viser den botaniske analysen at innholdet av
sådde gras ligger betydelig lågere enn hva en kunne vente etter avlings-
størrelsen. Det kan tenkes at typiske botngras som engkvein og engrapp kan
ha blitt undervurdert ved den botaniske analysen, og at dette kan gi noe av
forklaringen på forholdet. Selv om det ser ut som om ledd nr. 3 har styrket
sin posisjon ut gjennom engårene, er likevel materialet for spinkelt til å kunne
trekke noen endelig konklusjon, men det ser ut til at innblanding av noe
engkvein i frøblandinga kan medvirke til å holde avlingene oppe et stykke
ut i engperioden når de andre arter og sorter er tynnet ut.

Det er videre små awik i botansik utvikling mellom ledd nr. 3, 4,5 og 6,
men ledd nr. 4 og 5 har i 4. engår ligget litt etter i avling. Ledd nr. 2 har også
i 4. engår gitt god avling på tross av en relatirt låg timoteiprosent, noe som
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for så widt bekrurter erfaringene fra 3. engår om at engrevehalen har vært
både vintersterk og ytedyktig i disse feltene.

Legileprosenten ved slått er bedømt skjønnsmessig, men ved beregning
kunne ilel ikke påvises forskjell mellom leddene for denne karakter.

2. Felter i Salten
Aalingsresuhatene for feltene i Salten er samlet i tahell 13.

Tabell 13. Aulingsresuhater.
Miililel for 6 feher i Sahen, 1960-1965.

Frøblanding

kg høy (85 pst. tørrstoff) pr. dekar

. engal 2. engår ), engår [. engår
t.+2.
engår

r, f

J.

engar

L, L

3.+4.
engår

Antall felthøstinger,... 6 6 5 6 5 i

l. Tim.
2. Tim. f engrevehale. .

3. Tim. { engkvein ....
4.Tim.*engrapp....
5. Tim. f rødsvingel .. .

6. Tim. { engsvingel . .

7. AIle arter

796
1JO

790
797
753
744
'147

84B
832
836
892
814
854
OJJ

827
oJz
840
878
902
855
795

890
'198
896
BBO

821
871
809

1644
r570
1626
1689
L567
1598
r5B0

2534
2428
2499
2612
2407
2489
2427

347',I
3354
3448
3541
3294
3457
3310

CV 5.5 412 4,8 6,7 3,4 2,6 2r0

Det kunne påvises signifikant forskjell mellom forsøksleddene i 2. og 3.
engår (P < 0,05)."Likedan 

kunne det påvises signifikant forskjell mellom forsøksleddene for
summen av de 2 første forsøksår, de 3 første forsøksår og for summen av alle
4 forsøksår (P < 0,01, P < 0,001 og P < 0,01).

I sum for 3 og 4 engår har ledd nr. 4 og lecld nr. 1 med henholdsvis timotei
f engrapp og rein timotei stått best i avling, mens ledd nr.2,5 og 7_ har stått
tlårligst. Iledd nr. 5 og 7 gav liten avling også på Helgeland, m.en ledd nr. 2
mediimotei og engrevehale har gitt relatiwt bedre avkastning.på H,elgeland.

Ledd nr. I-med rein timotei har hevdet seg godt båile på Helgeland og i
Salten. Det samme kan også sies om ledd nr. 6 med timotei og engsvingel?
selv om dette ledd har stått noe svakere i Salten enn på Helgeland. Når det
gjelder ledd nr. 4 med timotei og engrapp, så er det en klar tendens til at
å-ette leddet har vist seg mer ytedyktig i Salten enn på Helgeland.

Skjønnsfiessig botaruisk analyse er foretatt før slått, og resultatene framgår
av figur 6.

Åv frguren kan vi konstatere en jevn nedgang i prosent sådd-e gr-a9 for alle
ledd uten en så markert nedgang i 3. engår som tilfelle var for feltene på
Helgeland.

En merker seg her at innholdet av sådde gras i 1. engår var noe høgre på
ledd nr. 4 og T.sammenlignet med de andre forsøksleddene, og dette er sann-
synligvis årsaken til at disse ledd ligger relati'r't høgt i avling 1. engår.
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Fig, 6, Botanisk sammensetning i de ulike ledd ut gjennom engårene.
Middel for 6 felter i Sal:en I960-f 965.
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Timoteileddet har gitt god avling i 1. engår, og en regner med at dette
kan skyldes timoteiproientå som-heilig-ge_r{ullt på høgde.med prosenttallene
for sådde gras i altfpå de andre forsøksledd unntatt nt' 4 og-7'

Fo, øviig me.ke"'en seg at timoteiprosenten ligger svært høgt for leddene

nr. 1, 3, a ogS gjennom hele engperioden.-
Sammenlold'å, ., dette med avHngstallene, kan en i 1. engår konstatere

at avlinga på disse ledd ligger relatiw [øgt. Det er derfor nærliggende å-reg^ne

med at"ogiså her kan tiå-oteiens produksjonserrne ha vært avgjørende for
,esultat"ti 1. engår. I seinere engåi ser det ut til at denne virkninga gjør seg

mindre gjeldende.
Ogtå-i 2. engbr ligger prosenten av- sådde gras høgst på ledd nr' 4 og7,

samtidig som avlingene ligger relatiW høgt.
MinJt avling i 2lengåif,adde en på ledd nr. 5 til tross for et relativt høgt

innhold av bådå timotelog rødsvingel. Dette kan vanskelig forklares på annen

måte enn at denne konkuiransen åå ha vært ugunstig for timoteien.
Ledd nr. 6 tred timotei og engsvingel hadde et relatir,"t stort innhold av

engsvingel og noe m.indre tiri.otei. Res-ultatet ble liten avling i 1.- engår og

heile" hig u-.iirg i de seinere engår, når engsvingelen kom i produksjon.. .
Avlinlssumri,e.re fo, L. + 2. Jngår viser iyilelig_en oppsummering. av virk-

ninga for"ledd nr. 4 sorr her liggei noe foran i avling. Det samme- innlrlrkk
gir Errmm"ne for 1. + 2. + 3. en-g-år, og vi merker oss at den statistiske sikker-
f,eten for forskjellen mellom ledåene iuker etter hvert som virkninga av god

.og dårlig av[n[ blir oppsummert ut gjenn-om engperioden-' o 
Fo, Z. 

"g 
2". engår} det bare smfl endringeri avling for de enkelte ledd.

Den botaniJke utvikling var også jevn i denne perio{e1.
I 4. engår skjer det-atter ei. viis forskyvning. Ledd nr. 3 med timotei 9g

engkvein h"u" h"' gitt best avling'-Samn'""hold"t vi dette med den botaniske

"rålyr"rr, 
kan en 

"konstatere at-lilbakegangen ay sådde gras er minst i ledd
or. d og iedd nr. 5. På denne bakgruni .i d"t derfor lettere å forklare den

relative"avlingsauken for ledd ,r. 5 i 4. engår enn hva tilfelle var for feltene
på Helgelandl t vo. avlingsauken ikke kun-ne forklares ut fra en tilsvarende
botanisk forskyvning.

Videre ser het og"så her ut til at den likevekt mellom. timotei og de andre

sådde grasarter sodhar innstilt seg i gjenleggsåret, ikke blir vesentlig endret

seinere i engperioden.
Når det"gjelder den ulike reaksjon i saltel rg_på- Helgeland med hensyn

til avlingsstÅ"relsen for ledd nr.4 o96 med henholdsvis elgraqq og engsvingel
i blandiiga, er det nærliggende å 

"regne 
med at klimatiske faktorer kan ha

vært avgj"ørende for r"riåt"t, m.en-det behøver ryilygltlig\as ikke å være

slik. En"Lan merke seg at mens den prosentvise fordelilga av honholdsvis
engrapp og engsvingel iu" n*"mest lik ior feltene på Helgeland, så var det på

feliene i Salten både absolutt og relatiwt mye mer engsvrngel enn engrapp r

forsøksrutene. Derfor kan denni tilsynelatende forskjellen me-llom artene i
disse 2 fistrikter like snart tenkes å våre en ren timoteieffekt, idet årsaken til
stor avling på ledd nr. 4 trolig kan skyldes ethøgtinnhold av timotei i forhold
til leild nr. 6 for fehene i Salten.

Legileprosent ved slått er også bedømt for disse feltene, men det kunne
heller"iklie her påvises noen forskjell mellom forsøksleddene'

6a
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3. Alle felter
I tillegg til feltene på Helgeland og i Salten er det 2 felter i serien som har

vært utføft i Lofoten og Yesterålen. 
-Disse 

feltene blir ikke omtalt særskilt,
men resultatene fra alle felter under ett framgår av tabell 14.

Tabell 14. Arilingsresuhater.
Miililel for 73 feher i Norillanil 1959-1967.

Frøblanding

kg høy (85 pst, tørrstoff) pr. dekar

2. engrflr l. engår [. engår
t.+2.
engår

l.+2.+
J.

engår

t.+2.+
3.+4.
engår

Antall felthøstinger . ... t3 1l IO 7 u l0 7

802
747
779
802
758
782
740

787
?51
762
7BB
737
78L
748

759
167
769
802
740
794

744
755
'194
761
705
760
lJl

1586
1500
1535
15Bl
1501
1551
l47B

2370
2273
2312
2395
2254
2359
2276

3192
3157
3171
3214
3047
3216
3134

6.2 5,6 7.3 8.5 4,3 4,1 3,9

Det- kan-påvises svak signifikant forskjell mellom leddene i 1. og 2. engår,
men ikke i 3. og 4. engår (P < 0,05).

I 1. engår_er det ledd nr. I med ren timotei og ledd nr. 4 med timotei og
engrapp som har stått best i avling, mens blanfinga av alle artene (ledd nr. 7)
var_dårlig.1t. Dette gjør seg for så vidt også gjeldende i 2. engår, men her har
ledd nr. 5 lågere avling enn nr. 7.

Dette har, for sum avling i 1. + 2. engår, gitt seg utslag i en mer markert
forskjell mellomforsøksleddene (P < 0,0I). Forskjellen hir holdt seg også i
summen for de 3 første engår selv om.avlingsutslagene i 3. engår var små
(P < 0,01).

I 4. engår .bq leilil nr. 3 med timotei og engkvein gitt størst avling.
I sum for alle engår har ledd nr. 6 og 4 gitt størst avling i middel for alle

felter. Dette er- også tilfelle om en tar med de tidligere engår på de felter
som av forskj_ellige årsaker er blitt avsluttet før 4, engLr. Klart?årligst står
ledd nr. 5 med timotei og rødswingel, men ledd nr.2 og 7 må også sieJå ligge
dårlig an i avling selv om forskjellen er liten mellom de enkelte forsøksleåå.

Resultatene fra den botaniske analysen er stilt sammen for alle feltene i
serien, men de viser stort sett en utjewning av resultatene på Helgeland og i
Salten siden disse feltene er i overvekt. Det sammo gjeldei også for lengde-
prosenten når alle resultater ble stilt sammen. Disse data er derfor utelatt.

4. F6ranalyser og fordøyelighetsforsøk
I 1962 ble dot tatt ut prøver til fordøyelighetsforsøk fra 2 av feltene på

forsøksgarden. Analysene og fordøyelighetsforsøkene ble utføt ved. Instititt
for Husdyrernæring og firingslære ved Norges Landbrukshøgskole. Fekene
som prøvene ble tatt fra, lå ved siden av hverandre på jord av kvalitet som
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beskrevet i avqnitt VII, A. Alderen på enga var 2 år for det ene feltet og 3 år
for det andre, men plantebestanden var svært lik på b-egge feltene'

Av prøvene ble-det foretatt en botanisk vektanalyse, og resultatene av
denne undersøkelsen fram.går av tabell 15.

Tabell L5. Botanisk oektønalyse ø0 prø1)er til fordøyelighetsforsøk. 1962.

Frøblanding Timotei
pst.

Andre
sådde arter

pst.

Andre
grasarter

pst'
Ugras
pst.

t.,
J.
4.
5.
6.
7.

Tim...
ii*. + eng.evehale .....
Tim. * engkvein
Tim. f engrapp
Tim. * rødsvingel ....'.
Tim. * engsvingel ......
Æle arter

97
oo
B1
93
62
59
/J

0
15,
31
30
25

I
5
2
2
5

10
I

2
I
q

J
2
I
1

Det viste seg at innholdet av engrevehale og engrapp i-I"-d-d ry' 2 9g 4,

var så lite at 
".r-it 

t 
" 

fant det formålstjenlig å ta med disse ledd i den videre
undersøke1se da disse prøYer vesentlig bestod av timotei.

Gjørlslinga r.".oÅ beskrevet i alvsnitt VII, A. Feltene 4ehøsta L917.

Begylnonde"skyting av timoteien i L962 var i dagene orrrkring Zl l0 2qb"Sll-
,"iå" blomstring i åagene UB-3/8. Høyer ble tÅka på hesje og innkjørt 9/8.

Det kjemiske innhold i høyet framgår av tabell 16.

Tabell 16. Kjemisla innholil au prøt)er til foriløyelighetsforsøk 1962.

t.
Timotei

J.

Timotei
og

Engkv.

5.
Timotei

og
Rødsv.

6.
Timotei

og
Engsv.

7.
Alle

artene

Tørrstoff pst. i høyet BB,1 o/,o BB,1 B7,B oo, J

Pst. i tørrsloffet:
Org.stoff.
Råprotein ...'..:::::
Renprotein
Eterekstrakt
N-frie ekstr.st
Trevler
Aske . .

96,1
716
6,0
l16

52,8
34,I

3,9

95,7
8r1
6,5
L,4

53,1
33,1
4,3

96,0
716
6,0
r16

53,4
33,4
4,0

96,0
719
6,2
l16

51,0
35,5
4,0

95,6
719
6,2
l15

53,1
33,1

4r4

Resultatene viser at tørrstoffinnholdet i disse prøvene var høgt i forhold
til det som er vanlig under de rådende bergingsforhold i Nord-Norge-

Proteininnholdei var lågere enn ventet? og det var liten forskjell melloll
forsøksleddene. Ledd nr. I og 5 hadde likevel et noe mindre proteininnhold
sammenlignet med de andro ledd som var med i undersøkelsen. Videre eI det
en tendeni i retning av et ledd nr. 3 med timotei og engkvein ligger best an i
denne sammenheng.

Trevleinnholdei la rehtiw høgt, og det var også her svært liten forskjell
mellom forsøksleddene.

6b
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Næringsstoffenes fordøyelighet er angitt i tabell 17.

Tahell 17. Foriløyelighetshoffisienter i høy 19 62.

1.
Timotei

Org.stoff.
Råprotein
Renprotein
Eterekstrakt
N-frie ekstr.st
Trevler
N-frie ekstr.st. { trevler ..,..

7.
AIIe

artene

67,2
57,4
47,4
38,1
68,7
68,4
68,6

65,8
54,9
44,0
36,8
66,4
6B,B
67,3

Fordøyelighetskoeffisientene er låge for de fleste stoffer utenom trevler.r
Når det gjelder forholdet mellom forsøksleddene? ser det ut til at ledd nr. 6
har vist en meget tilfredsstillende fordøyelighet for de stoffer som her er under-
søkt. Det samme, men i rnindre utpreget grad, kunne også sies om ledd nr. 1

og 3. Ledd nr. 5 og 7 gfu et dårligere inntrykk når det gjelder fordøyelighet.
En holder det for meget sannsynlig at dette resu.ltat har en viss sammenheng
med rødsvingel, som foruten i ledd nr. 5, også atgjør en betydelig del av
bestanden i ledd nr. 7.

F6renhetsverdiene i tahell 18 er beregnet i nordiske fdrenheter (n.f.e.)
etter innholdet av fordøyelig råprotein. Bnprnplr (2). Yercliene er oruegnet til
høy med 85 prosent tørrstoff.

Tabell lB. Næringsuerilien i høy (BS pst. tørrstoff) 1962.

1.
Timotei

J.
Timotei

og
Engkvein

5.
Timotei

og
Rødsv.

6.
Timotei

og
Engsa.

7.
Allp

arteD.e

N.f.e. pr. I00 kg høy . . . .

Kshøytil I n.f,e. :..... : :. : :

N.f.e. pr. 100 kg tørrstofr . . . . .

Kg rørr6t. til I n.f.e.

53,5
I,87
62,9
1,59

53,3
I,B8
62,7
1,59

50,5
l,98
59,4
I,68

55,0
T,B2
64,7
1,54

52,2
I,92
61,5
1,63

37
69

39
73

35
69

JO
69

J/
7L

Beregnet dekaravling i miiltlel
for de to felter som prøvene
er tatt fra, n.f.e, . . 505 497 441 5r5 458

F6renhetsverfiene ligger høgt for alle prøvene, med ledd nr. 6 noe foran
de andre og med ledd nr. 5 og 7 noe bak.

Innholdet av fordøyelig råprotein er megot jevnt for alle ledd og størrelses-
orden er normal. t

- Dekaravlingen i n.f.e. er beregnet ut fra rrriddeltallene for avling på de 2
feltene som prøvene ble tatt fra. Det synes å framgå av tabellen at rød-svingel
er noe ugunstig stillet når det gjelder kvalitet, mens timotei, engsvingel bg
engkvein har hevdet seg godt på dette område.

\

s.lo.
Timotei I Timotei

og Rødsv. I og Engsv.

66,8 164,2 169,5
s6,2 ls4,4 ls6,s
46,8 | 45,1 | 47,7
29,6 ISs,rl35,766,7 100,S169,0
7r,r163,9 174,6
68,4 165,5 l7r
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IX. Drøfting av forsøksresultatene

A'. Beitefelær

Det vil også i framtiden bli nødvenfig å vurdere et afts--og sortsmateriale
.om i pr"k6! skal brukes til kombinert-gr_asmark,-ut fra de^ulike krav sonr

.tiU", i."a de spesielle bruks- og høstemetåder en_vil lylt". Når en har skaffet

seø oversikt oie, de kruv soÅ, stilles, og hvordan kulturplantele- oppfyllei
.å;3J;;8" og ulike krav, kan en ut fra-de rådende forhold med hensyn til
kil-i"å og" drift velge det arts- og sortsmateriale som etter en helhets-

wurderåg fyller cle viktigste krave,ne lerst qilig' 
-

For oiersiktens skyld"har en i det følgende valgt å mrdere resultatene fra
beite- og engfeltene hver for seg.--- n"-,ifr"i?ne fra disse forsøf tyder på at. oueraintringsevnen må, betraktes

son,, en primær egenskøp ,eil sort-ioalg i Nordlanil, fordi dette kompleks av

Jit" 
"gårrfaper 

Jom til-sammenlyg§e, opp fellesbegrepet overvintringsevne,
;i;irrA;"gjør"rd" både for avtii{åtørreise, gjenvekst, jevn vo}ster i løpet

av sommeren? eynen til å danne et jevnt og'teit plantedekke og for er,'nen til
å kunne omsette store mengder plantenæring': - 

id"o.r" forbindelse kan"det iære verdt å merke seg at de norshe sorter aa

"ngiopp, 
engsaingel og røilsaingel hør gitt større arsling,_beilre ilehning og større

påt"iiott ii"hofr, aa"ile sådde-grøs enn ile tilsaarende ilønslte sottene-
' - 

§"t., o* disse forskieller ifke er av betydelig størrelsesorden, ser det ut
til å dreie seg om et geåerelt forhg,ld .rm 

"o 
børla hensyn til i frøblandings'

ilr;;il. Ffer" forfuitere har tidligere pekt på denne tendens..FJænvorr,
Foss (6, 7, 9).- A; å" orid".røkelser som er lagt fram, synes det å fr_amgår-at ulike arter

t os, frøblanilinger ikke har ført iil s,årt store forshjelle.r i auling.letsgry prosent-
i i"hri" as iti s,å,itite grøs fr,oldt seg i bestanilen på, et tilnærmet likt niu&.

Konsekvens"o .i d"tt" forh"ottl må bli et skjerpet krav til overvintrings-

"r"" oj.r*ighet hos arter og sorter,-samtifig somletydningen av den spesi'

nl"-".rii"gr"i*" ho* arter o[ sorter kan komme m.er i bakgrunnen. Uten at
, forsøkene"hu, .rrrt firekte råttet mot disse spørsmåI, kan el, ut fra {e 9t91e

..rlirg..rrriusjoner for år,og felt og de små-fiff"r"r.", mellom forsøksledd,
- .toit.".a den"spesifike avlirigselrre"hos_artene bø^r tillegges mindre vekt enn

primære faktorer som næ"in"gstilgangr dreneringsforhold og spesielle jord- og

'. Liimaforhold. Grørrr, og Srrnx (10). Dette utelukker ikke at art? sort 
-og

irøUtuoaiogsspørsmål "riå ", av'stor betydning, fgili,{e,t, på flero andre

o*raa"* ein iet rent avlingsmessige foreligger visse forskjeller mellom arter
og sorter som en med fordel-ku_n oåytt". En kan i denne forbindelse peke på

oiervintringsevne, kvalitet, vekstrytrn e, smaklighot ow'. 
-

. S"i; oraieitefeltene på Yågønes på g"rno uv ,ilikhet i tid og behandling ikke
gir grunnlag for en dirette 

"uLm"r.tigoing, 
var det tydeli_g at de sammensøtte

friU'f"iii"S;, l& p& et høgere aalingsniu&.ein haø o,rtene enkeløis giorle.
' - 

SærligL deoie fo.skielleo stør"st i l. høsteår. Resultatene fra den botaniske

- analysen gir grunnlag fo". å tro at visse arter i blanding kan utfyll-e hverandre

"g 
gl s,,[dåg fo, å b"dru etablering som også i seinere høsteår kan være

, avgjørerdefor avlingsresultatet.
samtlige se"ier iu" det et alminnelig trekk at ile flnste grøsdrtet i blaniling' 

innstilte tri på et oisst nioå, i forholit_ dl dmotei som hooeilkornPorwnt. Det så'

aiilere ut tii it itenne øabølønseång aa bestanilen i konkurrønsetu orn aokseplassen

t''
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foregiltk saært tidlig,i plantenes-utuikling, og at ile-n likeuekt i bestønilen som fra
Jøtst au ble oppnådil, kunne hold,e s.eg uienito* forandrtnger ut gjennom høite-
årene når en kunne unng_å store oiåershader. Iånhordet ir ,rgiå, og vilgras
sk1g_vanligvis i takt meå utgangen av timotei.
, Når det gjelder de enkelie uit", som komponenter i frøblandingene, kan
det ut fra forsøkene pekes på visse forhold u..'i.rt"""rr".
, Kaitliløaer har gjort svært lite av seg i {orsøkene på yågønes, og det kan
derlbr-være grYln til å utelate kvitkløvei i beitefrøblandinga"dersrm-"o forut-
setter jord.- og klimaforhold som på Yågønes og ikke har til§ang på kvitkløver-
sorter med betydelig bedre ov"ru-ir'rt"irr-gsevne-enn de sorn"er firøvd her.'l'imotei av nord-no:sk opp-hav har gitt god avling på beiie. Iakttakelser
har vist at timotei blir foretirikket av b"eiteåyra-fruor?oi alle andre grasarter.
Når det gjelder varighet i beite, har en kunnet konstatere at timotei er kon-
kurransedyktig me_d de andre artene i en treårsperiode. seinere er det en viss
l-"dsys å spore. under forhold som i Nordlroå, .", det ut til at timoteien i
blanding med andre engvekster har meget god konkurr.r.""*". Den etablerer
seg raskt og.gir.lite innpass for ugras og--rill[ru.-. Dette med den raske 

"turt"rirger sannsynligvis en avgj ørende iaktoi for Lonkurranseevnen.

^ Timotien gir irrridlertid liten gjenvekst, noe som i en beitesituasjon og ved
flere høstinger i vekstsesongen vil irrnebære en noe ugunstig vekstr"ytmel idet
titnoteien gir en relatiw større del av avlinga i I. slåit sam?enHgnLt *åd d"
and.re prøvde grasartene

_ P.-1 gruln av en nærmest tued.annende vekstrrråte og suksessiv uttynning,
har ikke tineoteien e'ne til å danne et særrig jevnt og iett grasdekke."Evnåtil å tåle beiting og tråkk var tilsynelatende"åindr" fio. tiÅteien enn for de
andre artene.

^ 
Engsaingel-av norsk materiale har i likhet med tirrrotei gitt gode avlinger

på beite. smaklighet og varighet i beitene var tilfredsstilåde, men i likhet
med timotei har engsvingel lett for å gå ut etter noen år. Engsvingel etablerer
seg- seinere enn timotei, men konkur"åose"r,ne, er likevel bri. En"gsvingel går
godt sammen 1,^"4 timotei når disse arter blir sådd i blanding, og""o hå ifk"
merket noen skadewirkning av konkurranseforholdet artene i*"ilom.
. Englvilselen vokser raskere til etter slått og beiting enn timotei, og den

gir en relatiw større del av avlinga i 2. og 3. høsting. Enisvingel danner f,eiler
ikke en utpreget-tetr_ bestand, Åen den"tåler beiti'ng o§ trafk b"u.

^ 4"§r!pp hari likhet med timotei og engsr,-inget"giti god avring på beite.
Smakligh_eten i den første delen av vek"sttiåa t,ui .,åt e'J. Ci""i.[sten av
engrapp har- ofte vært mindre tiltrekkende for beitedyåne r"'r.ai a"""" rræ
væfr mer eller mindr^e angrepet av mjøldogg og rustsopper. overvintrings-
evne"og varighirt h-ar for dån åanske 

"rrgrrpiå" åm inng'ifk i forsøkene våt
som hos engsvingel.

såild sammen med timotei ser det ut til at engrappen har vært underlegeni konkurransen fra først av, slik at den har g;oå åildre av seg i bl""diiga
e3n^ {or -eksempel engsvingel. Denne underregånhet i forhold til iimotei ser ut
trl å.ha holdt seg _ut gjennom høsteårene. Engrapp har ikke virket hernmendo
på timotei i blanfinga.

" _-I..ld:a gjelder vekstrytme og evrre til.gjenvekst, er det ingen vesentlig
rorsKJell a spore mellom engrap-p- og engsvingel. Som et typisk botngras gii
,u-lg"rpry. 

et tett oc i.evnl grasdekke, og den ser ut til å tåfe-tråkk og"beitiig
Irke godt som engsvingel.
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Røilsaingel har både i blanding og i reinbestand gitt best avling på beite
av samtlige prøvde grasarter. Huxr, Uvpnup (L1,29). På beitet ble rødsvingel
ikke rørt av beitedyrene (storfe) så lenge det var'tilgang på annet gras. Rød-
svingel har vist seg som rrrest varig av samtlige prøvde grasarter. Den har
underjordiske utløpere, og et stykke ut i beiteperioden har den lett for å bre
seg på bekostning av de andre beitevekstene som den opprinnelig ble såilcl
sammen med. Den etablerer seg forholdsvis seint i bestanden. Når det gjeliler
gjenvekst og vekstrytme, skiller den seg lite fra engrapp og engsvingel. Rød-
svingel vil på grunn av sin voksemåte danne et tett og jevnt grasdekke, og
den tåler beiting godt.

Flerårig raigras har vært prøvd til beite, rhen overvintringsevnen var så
dårlig at denne arten? uten en betydelig forbedring av sortsmateriålet, må
regnes som uaktuell i Nordland.

Hunilegrøs har i likhet med raigras for dårlig overvintringsevne under våre
forhold til å kunne gjøre seg gjeldende som beitevekst. Yidere høver hunde-
graset lite i blanding med andre verdifulle vekster fordi det er sterkt aggles-
siw og undertrykker de andre artene i bestanden. På grunn av en utpreget
elT re til å danne tette tuer? vil hundegraset ofte gi et ujevnt plantedekke.
Hundegraset har i forsøkene ikke blitt foretrukket av beitedyra. Dette kan i
noen grad skyldes at hundegraset på grunn av rask vekst er hommet lenger i
utvikling ved beiting enn de andre komponentene.i blandinga.

Bløilføks har i forsøkene på Vågønes ikke klart å etablero seg i beite-
bestanden, til tross for at det er et utløpergras. Det trenger tid for å etablere
seg, og det er trolig at beitesituasjonen ikke har gitt bladfaksen lllshskkelige
muligheter i så måte. Bladfaks er et grovt strågras, og typen kan derfor heller
neppe ventes åhøve spesielt gbdt til beiting. Lørvrmnl,m og Srrrx (15).

B. Engfelter
Engforsøkene har bekreftet gyldigheten av det som ble påpekt i foregående

avsnitt med hensyn til betydningen av god overvintringser.ne; små awik i
avling mellom frøblandinger og en avbalansering av bestanden på et meget
tidlig stadium i forsøksperioden.

På engfeltene har timotei i reinbestand fullt ut konkurrert med de andre
forsøksledd i avling, mens det i beitefeltene var en tendens til at enkle frø-
blandinger hevdet seg noe bedre enn arter i reinbestand.

Når det gjelder de enkelte artene kan en ut fra forsøksresultatene påpeke
visse forhold av betydning for artsvalg og frøblandingsspørsmåI.

Alsiltekløaer har ikke greidd overvintringa i Nordland, og må derfor inntil
videre betraktes som uaktuell under våre forhold. Resultatene er for øvrig i
overensstefr.rrelse med Acennnnc, LØvØ, Vm (1, 76,32).

Røilliløaer har i de fleste tilfelle holdt seg i bestanden i2 å*.I blanding med
timotei har rødkløver ført til større avlinger først i engperioden, og en kunne
ikke påvise at rødkløver har virket skadelig på bestanden av andre gras
verken i etableringsperioden eller seinere. Acnnnrne, Sor,nnnc og Yrr (1,
27, 32).

Timotei har gitt jevnt gode avlinger på de fleste felter i Nordland. Dette
gjaldt særlig ved bare en høsting i veksttida. Ved 2 høstinger i veksttida lå de
sammensatte frøblandinger noe bedre an. I overvintringse\,'ne kunne timotei
konkurrere med de fleste andre grasarter, og med hensyn til kvaliteten var
det svært lite å utsette på tim.otei.
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Engafingel i blanding med timotei har gitt best avling på feltene i Nord-
land. En tendens i materialet tydet på at engsvingel i blandinga gjorde mest
av seg på Helgeland, mens den i nordre Nordland lå noe etter en blanding av
timotei og engrapp. Overvintringsevnen hos norsk engsvingel må sies å være
tilfredsstillende. I kvalitetsegenskaper lå engsvingelen meget godt an, kanskje
ikke så mye i stofflig innhold som når det gjaldt fordøyeligheten av f6ret.

Engrøpp i blanding m.ed timotei har gitt gode avlinger særlig i nordre,-
Nordland. Også i eng har engrapp lagt beslag på en mindre del av bestanden
enn engsvingel vanligvis, gjør i blanding med timotei. Når det gjelder over-
vintring og varighet har ikke den hittil nytta utenlandske engrappen utmerket-
seg i positiv retning.

Røilsoingel i blanfing med timotei har hevdet seg dårlig i avling når den
ble slått en gang i veksttida, så det er tydelig at arten ikke er godt egnet i
vanlig eng. Det ser ut til at rødsvingelen må ha hyppige høstinger for at den
skal kunne hevde seg i avling. Hva kvalitetsegenskaper angår ser det ut til at
rødsvingelen er underlegell gamr.nenlignet med de andre prøvde grasarter.

Hunilegrøs i blanfing rred tino.otei har i disse forsøkene til dels gitt gode
avlinger, noe som for en del skyldes rask utgang av hundegraset slik at timo-
teien har overtatt plassen og forårsaket gode avlinger. Likevel kan det se ut
som om hundegraset i eng har overvintre-t noe bedre enn i beite, slik at det
i enkelte tilfelle har vært mulig å utnytte hundegrasets gode vekstkraft. Dette ,

er hovedårsaken til de noe ujevne resultater for hundegras i disse forsøkene.
Men på tross av dette må en kunne si at overvintringsevnen er for dårlig, i
det sortsmateriale som foreligger, til at hundegras kan anbefales brukt i Nord-
land.

Blailfaks har ikke gjort mye av seg i disse forsøkene. Resultatene har vært
ujevne, og det er derfor grunn til å prøve bladfaksen videre for å etterspole
årsaken til de store variasjoner i resultatene og for nærmere å bestemme'
artens dyrkingsverfi under spesielle forhold.

Engreuehale i blanding med timotei har også gitt svært ujevne avlinger og
ujerme resultater med hensyn til overvintringsevne. Det er derfor på grunnlag
av fisse forsøkene vanskelig å klarlegge artens dyrkingsverdi i forholcl til de .

andre artene.
Enghaein i blanding med timotei har gitt relativt gode avlinger. Resul-

tatene tyder på at engkvein etablerer seg seint, men overvintringsevnen er
meget god, og sammenlignet med-de andre forsøksledd, har engkvein gitt
størst avling sist i engperioden. Når det gjelder kvalitet, ligger engkvein
meget godt an sammenlignet med de andre artene.

C. Frøbløndinger
Moderne drift av grasmark legges nå opp for ko'r,lrinert utnytting av

avlinga ved beiting og siloslått.
Driftsmåten på enga vil, hva høstetid og høsteintervall angår, kunne sam.

msnlignes med en beitesituasjon. Defie medfører at en i stor utstrekning må
ta hensyn til de krav som er aktuelle for beitevekster når det gjelder artsvalg '

og frøblanding til grasmark forframtiden. Det tradisjonelle skille mellom frø- ,

blanfinger til beite og eng burde derfor oppheves. Frøblanfinga burdo i
større utstrekning komponeres ut fra fistriktenes produksjonsmuligheter og ut
fra brukerens særskilte driftsopplegg og krav til plantebestand.
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Av de frarrlagte'resultater fra beite og eng framgår det 1t en kombinert
frøblanding til giasmark med fordel kan nyttes, sett på bakgrunn av arts'
blandingenes relativt små avlingsutslag sammenlignet med utslag,ene f91 pri'
mæ"e .vlingsfremmende faktorer som gjøtlsling, drenering, jord og klima-
forhold. I tillegg til dette viser det seg at de arter og sorter som en må satse
på i framtidig giasm.rk, stort sett er de samme sorn en har nyttet både i eng
og beite. Mupp og Ml.rn (18)." Den eneste påItakelige fors§ell fra tidligere praksis vil være at det ikke
lenger er så foråålstjenllg å så 

-en 
enkelt ari i reinbestand, slik ey før gjorde

meå timotei til eng. Etter hvert som kravene har auka i antall, er det en natur'
lig følge at en enk-elt art ikke lenger har muligheter til å oppfylle alle kravene
på en-tilfredsstillende rnåte. Frø-blandingene må komponeres_.av flete arter,
men det synes videre klart at det vil være lite å vinne på b_lgtUnger sammen'
satt av måt g" ulike arter som for manges vedkomm.ende ikke har muligleter
til å hevde såg i blanfinga på grunn av åårlig overvintringserrre. En bør derfor
satse på relativt enkle fiøblandinger hvor en i størst mulig utstrekning nytter
norsk frø.

Ut fra de framlagte resultater synes det klart at en frøblanjling til gras-
mark i Nordland bøi bygge på timotei som hovedkomponent. Timoteien vil
sørgefor rask etablering og gode avlinger av god kvalitet de første årene etter
gjenlegget.

mer gjenveksten og
ViåEre kan engsvingel utgjøre tu.'1, av frøblandinga. Engswingelen frem'
r sienveksten oe virker ikke i nesativ retninq på avling og kvalitet.i negativ retning på avling og
Ai hensyn til [eite kan en ta med noe engiapp i frøblandin-ga. Mengde'

forholdet bør rette seg etter hvor stor vekt en legger på beitet. Meug_den av
engsvingel og 

"ng.up[ 
i frøblandinga kan .til sam.men utgjøre 40-5O pst.*Der 

iord-1E klimaforhold tillatei det, bd,r en ta med ca. 10 pst. rødkløverDer jord- og kli old tillatei det, bør en ta med ca. 10 pst. rødkløver
i blandinga for"derved søke å heve både kvalitets- og avlingsnivået i 1. og til
dels i 2. høsteår.

I visse distrikter kan det være aktuelt å bygge opp en frøblanding med
sikte på å skafle et vedvarende grasdekke sotrdet er åulig å høste maskinelt
uten åt dette fører til totalskade. På myrjord i nedbørrike kystdistrikter i
Lofoten og Vepterålen, hvor dette er et veientlig problem, bør-frøblandinga
komponerås av artene timotei, engkvein, engrapp o_g eventuelt rødsvingel.

iforbindelse med anlegg og ilrifi av grasfr.ark er det av stor betydning at
en ikke utsdtter'bestanden 

-foikrevende høstemetoder og hard beiting i gjen-
leggsåret og på ulg eng. Dette kan medføre-at en ikke får utnyttet de yte'
dif,tige art-eries proilukijonserme fulh ut de første årene etter gjenlegg.

X. Sammendrag

Meldinga omfatter resu-ltatene fra
land fylke i årene 1955-L967.

3? forsøksfelter som er utført i Nord'

Forsøkene tok sikte på å skaffe opplysninger om arter og,§orter til støtte
for artsvalg og ved komponering av frøblanclilger til eng _og beite.

flot fro,-mo=år o- ,".irltAtcnc åt aw enøwe,kstenes ulike eEensDet framgår av resultatene at av engvekstenes egen§kaPer ma
evnen til oveivintring rangere'meget høgt i Nordland.

Fra sortssammenfgnin[a fram§år def at de norske sortene av 
-engsvingel,

engrapp og rødsvingell de-fleste kontrollerte egenskaper er de dankse. §ortene
overlegen på grunn av bedre overvintringsevne.
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De ulike frøblandinger avwiker lite fra hverandre i avlingsevne. Enkle
frøblandinger har gitt bedre avlingsresultater enn artene i reinbestand og
bedre enn frøblandinger med mange arter hvor tirrroteiinnholdet som følge
av dette er blitt sterkt redusert.

Avbalanseringen av de forskjellige artene i en bestand så ut til å bli av-
gjort allerede i gjenleggsåret. I de følgende år var det små forskyvninger
mellom artene når overvintringsforholdene var normale.

'Etter resultatene i disse forsøk har de aktuelle sorter av kvitkløver, alsike.
kløve, flerårig raigras og hundegras generelt for dårlig overvintringsevne til
at de kan bli aktuelle vekster i Nordland.

På grunn av ujetne resultater har det vært vanskelig å fastslå dyrkings-
verdien av engrevehale og bladfaks.

Etter de foreliggende resultater bør en frøblanding til grasmark i Nord-
,land bygge på timotei som hovedkomponent, med innblanding av engsvingel
og eventuelt engrapp. Engsvingel og ongrapp kan til sammen utgjøre 40-50
pst. av frømengden.

På lokaliteter hvor kløver har voksemuligheter bør det tas med ca. 10
pst. rødkløver i frøblandinga.

Under ugunstige forhold på kystmyrene i nordfylket'bør frøblandinga
bestå av artene timotei, engkvein, rødsvingel og engrapp,,dette med tanke
på å skaffe et grasdekke som kan ligge lenge uten pløying og som samtidig
best mulig tåler den store påkjenninga som. høstinga medfører i nedbørrikå
perioder.

XI. Summary
This report comprises the results from 37 trial plots in Nordland county

in the years 1955-1967. The trials aimed at gaining information regarding
species and varieties as a guide in the choice of species and composition of
seed mixtures for hay and pasture

The results show that, in Nordland countyr ability to survive the winter
ryust be plaoed very high amongst the various properties of a grassland type.
The Norwegian varieties of Festucø pratensis, Poø pratensis and Festucø rubrø
were superior to tlie Danish varieties in the majority of the measured properties
due td their better overwintering capacity.

The different seed ,rnixtures showed little variation as regards yield capacity.
Some simple mixtures gave higher yields than pure species stands and seed
mixtulos with many components where, as a result, the percentage of timothy
(Phleum pratense) was strongly reduced.

The stabilisation of the species conrposition in a rroixture appears to be
decided in the first year of the pastule. Little change occurred in the compo-
sition of the stand in the following years so long as overwintering conditions
were normal.

The results of these trials indicate that the varieties of Trifoliunt, repens)
Trifolium hybriiluin, Lolium perenne and, Døctylis glam,erata in guestion are,
in general, unsuitable for Nordland county because of their poor overwintqring
capacity.

Due to uneven results, it has been fifficult to determine the value of
Alopecurus pratensis arr.d Bromus inermis.
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The trials show that a seed mixture for pasture in Nordland county should
be based neainly on timothy, with the inclusion of Festuca pratensis and.
possibly Poa pratensis. These two species may together make up 40-50 per
cent of the seed mixture.

In localities where clover rray be cultivated, 10 per cent of red clover
may be included in the seed mixiure.

Under unfavourable conditions on the peat soils along the coast, the seed.

mixture should contain the following speciei; Phleum pratinse, Agrostis tetluis,
Festuca rubra and, Poø pratensis. This should provide a pa'qture which will
tolerate long periods without ploughing, and which will also provide optimum
resistance to damage caused by harvesting under rainy weather.
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