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Resumé

På kløvergræsmarker bliver der brugt en del kvælstof, og da der samtidig er et forholdsvis 

stort N-overskud i disse marker, blev det undersøgt, hvordan kvælstoftilførslen påvirker

vækst, udbytte og kvalitet på tre studielandbrug og på Silstrup forsøgsstation. Der blev gødet 

med fire forskellige N-mængder (0, 75, 150 og 225 kg N/år) ved tre forskellige benyttelser 

(slæt, reguleret storfoldsafgræsning/kontinuert afgræsning og rationsgræsning/rotations-

græsning) i hhv. 1. og 2. brugsår. Ved 150 N blev engangstilførsel om foråret desuden sam-

menlignet med fire tilførsler gennem sæsonen, som ellers var gødskningsmetoden i resten af 

forsøget. På de tre studielandbrug var der hvidkløver i marken og på Silstrup Forsøgsstation 

var der både hvid og rødkløver. Resumeet bygger primært på resultater fra hvidkløvergræs. 

Hvor rødkløver også indgår, er det nævnt specifikt. 

N-responsen ved slæt var signifikant lavere i 2. brugsår end i 1. brugsår, 9 og 16 kg tørstof (9 

og 13 FE) pr. kg N tilført. Responsen i 2. brugsår ville imidlertid have været større, hvis der 

ingen eftervirkning havde været fra forsøgsbehandlinger i 1. brugsår. N-responsen i 2. brugsår 

uden eftervirkning blev beregnet til 13 kg tørstof/kg N. N-responsen var uafhængig af produk-

tionsniveauet i den enkelte mark og af jordtypen, men var til gengæld meget afhængig af klø-

verandelen. I gennemsnit faldt responsen med ca. 4 kg tørstof/kg N ved en stigning i kløver-

andelen på 10 %-enheder.

Ved storfoldsafgræsning var der i 1. brugsår kun en produktionsstigning med stigende N-

tilførsel i maj og juni, mens der ikke var nogen N-respons resten af vækstsæsonen. Effekten 

var på den måde anderledes end ved slæt, hvor der gennem hele sæsonen var en produktions-

stigning. Responsen for hele sæsonen var 8 kg tørstof (8 FE) pr. kg N tilført ved storfolds-

afgræsning. Ved rationsgræsning var N-responsen ikke mindre end ved slæt. 

Ved tilførsel af hele N-mængden (150 kg N/ha) om foråret i stedet for fire gange gennem sæ-

sonen steg produktionen både ved slæt og afgræsning i forårsperioden, og blev mindre senere 

i sæsonen. Ved en god kløverbestand blev årsudbyttet ved slæt det samme ved de to fordelin-

ger af gødningen, mens udbyttet ved engangstilførsel ved en lille kløverbestand blev lidt lave-

re (7.920 FE/ha) end ved fire tilførsler (8.770 FE/ha). Kløverandelen blev trykket i forårsperi-

oden ved engangstilførsel med steg derefter, så den var høj om efteråret, og kløveren 

overvintrede godt. Hvor 1. slæt blev taget tidligt, midt i maj, var råproteinindholdet forholds-

vis stort ved engangstilførsel (23%), mens der ved senere slæt næsten ingen forskel var på 

forårstildeling og 4-tildelinger. 

Benyttelsen (slæt/afgræsning) påvirkede den efterfølgende vækst. Det kunne især ses om for-

året, hvor der blev produceret op til 28 % mere, hvor der havde været afgræsning året før i 

forhold til slæt året før. Kløverandelen var lidt større, ligesom der var en tendens til lidt større

N-respons. Kløverandelen var generelt upåvirket af, om der var afgræsset eller slættet, selv 

om der ved afgræsning blev tilført N via urin og gødning. Kløverbestanden blev til gengæld 
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påvirket. Ved ugødet var kløveren således tættet ved slæt, mens kløveren ved det højeste gød-

ningsniveau (225 N) var tættest ved afgræsning.

Udbytteniveauet ved slæt var mindre i 2. brugsår end i 1. brugsår, hvilket udelukkende skyld-

tes forskelle ved 1. slæt, hvor udbyttet i 1. brugsår var større (3.881 kg tørstof/ha) end i 2. 

brugsår (2.932 kg tørstof/ha). Samtidig var råproteinindholdet større i 2. brugsår, hvilket 

skyldtes et større indhold af råprotein i græsfraktionen (14 %) end i 1. brugsår (12 %).

Rødkløver, som kun indgik i blandingen på Silstrup, klarede sig godt ved slæt, men blev re-

duceret ved rationsgræsning og endnu mere reduceret ved storfoldsafgræsning. Hvidkløveren 

kunne i dette tilfælde ikke etablere sig tilstrækkeligt ved afgræsning og kunne dermed ikke 

kompensere for rødkløverens tilbagegang. Råproteinindholdet var det samme i hvidkløver 

som i rødkløver. 

I marker med en lille kløverbestand blev kløverandelen ikke øget væsentligt ved lav eller in-

gen N-tilførsel, hvorfor kløveren ikke vil kunne bruges som en aktiv managementfaktor. Hvor 

der var en høj kløverandel, viste resultaterne derimod, hvordan kløveren og kløverandelen kan 

bruges som buffer i planlægningen både for at maksimere N-responsen og at manipulere med

produktionsforløbet gennem sæsonen.
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Abstract

On intensive grass/clover a relatively high amount of nitrogen is applied, and at the same time

there is a relatively high N-surplus on these fields. It was therefore examined how N-

fertilization effects growth, yield and herbage quality on three study farms and on Silstrup

Research Centre. Nitrogen was applied in four rates (0, 75, 150 and 225 kg N/year) at three 

different managements (cutting, continuously grazing and rotational grazing by dairy cows) at 

year 1 and year 2 after establishment, respectively. At 150 kg N spring application only was 

compared with four applications during the season, which was the fertilization management in 

the rest of the experiment. On the three study farms there were white clover in the sward and 

on Silstrup Research Centre there was both red and white clover. The abstract is primarily

based on results from white clover. When red clover is included, it is mentioned.

The N-response at cutting was significantly lower in year 2 than in year 1; 9 and 16 kg dry 

matter per kg N applied. However, the response in year 2 would have been higher, if there 

were no residual effects from research treatments in year 1. The N-response in year 2 without 

residual effects was estimated to 13 kg dry matter/kg N. The N-response was independent on 

the production level in the field and on the soil type, but was on the other hand highly de-

pendent on the clover content. On average the response decreased with 4 kg dry matter per kg 

N with an increase in the clover content of 10 %-units.

At continuous grazing there was only a growth increase with increasing N-rates in the spring 

and early summer, whereas there was no N-response in the last part of the growing season. In 

that way the effect was different from cutting, in which there was a yield increase during the 

whole season. The response for the whole season was 8 kg dry matter per kg N, but the calcu-

lations was build upon some assumptions. At rotational grazing the N-response was at the 

same level as at cutting. 

Spring application only with 150 N compared with four applications during the season in-

creased the production rate in spring–early summer, and decreased the rate later in the season. 

The annual yield was unaffected by the application method in fields with good clover estab-

lishment. In fields with a poor establishment, however, the annual yield was lower (7,920 feed 

units (FU)/ha) at spring application than at four applications (8,770 FE/ha). When the first cut 

was taken early, mid May, the content of crude protein was relatively high at spring applica-

tion (23 %), whereas at a later first cut there was no differences between managements. The 

content of clover was depressed in the spring at spring application but increased thereafter, 

was high in the autumn and the clover had a good over wintering.

The management (cutting/grazing) affected the following growth. It was especially pro-

nounced in spring. There was a higher growth rate in plots, which had been grazed the year 

before compared with cut. The clover content was a little higher, just as there was a tendency 

to a higher N-response. The clover content was generally unaffected by the cutting/grazing 
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management, even though the N-application was higher at grazing due to N-return from the 

grazing animals. The clover density was on the other hand affected. At unfertilised the clover 

growing points was most dense at cutting, whereas the clover at the highest N-rate (225 N) 

was most dense at grazing. 

The yield level was lower in year 2 than in year 1, which solely was due to differences at the 

first cut, in which the yield was higher (3,881 kg dry matter/ha) in year 1 than in year 2 (2,932 

kg dry matter/ha). At the same time the content of crude protein was higher in first cut in year 

2, which was due to a higher content of crude protein in the grass fraction (14 %) than in year 

1 (12 %).

Red clover, which was only in the sward at Silstrup, competed well at cutting, but was re-

duced at rotational grazing and was additionally reduced at continuous grazing. White clover 

could not in this occasion establish sufficiently at grazing and could therefore not compensate 

for the red clover reduction. The content of crude protein was the same in white clover as in 

red clover. 

In swards with a poor clover establishing, the clover content was not increased significantly at 

low or no N-application, for what reason the clover could not be used as an active manage-

ment factor. In swards with high clover content, the results showed, how the clover and clover 

content could be used as a buffer in the management both for maximising the N-response and 

for manipulating the production profile during the growing season. 
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Indledning

Græsmarkerne har i det traditionelle sædskifte en væsentlig rolle, hvad angår kvælstof. I årene 

med græs ophobes der N i jorden og i årene imellem, hvor der er andre afgrøder, tæres der på 

dette kvælstof. I mange år har græsmarkerne samtidig været den del af sædskiftet, hvor der 

blev gødet med forholdsvis meget kvælstof. Igennem 90’erne blev gødningsmængden imid-

lertid nedsat, både fordi der kom mere fokus på fordelene ved en god kløverbestand og mere

fokus på landbrugets kvælstofanvendelse. De kortvarige græsmarker har dog en stor 

forfrugtsværdi, selv om der ikke gødes med kvælstof, både når de har været brugt til slæt og 

afgræsning (bl.a. Eriksen & Mogensen, 2001). Ved slæt er N-udnyttelse, dvs. N-høstet i pct. 

af N-tilførsel, forholdsvis stor på markniveau. Uden kløver og dermed N-fiksering har N-

udnyttelsen i forsøg typisk ligget på 80-90 % (bl.a. Thomsen, 1989), mens der i gødnings-

forsøg på landbrug er fundet en noget lavere N-udnyttelse, ca. 60 % (Jacobsen & Bentholm,

1984). Ved afgræsning er N-udnyttelsen derimod noget lavere. Det skyldes, at kun en mindre

del af det afgræssede kvælstof ender i mælk og kød, mens en del tilbageføres via urin og gød-

ning, som køerne udskiller mens de er på marken. I et dansk afgræsningsforsøg med malke-

køer i ugødet kløvergræs udgjorde den afgræssede N-mængde 45-58% af den tilførte N-

mængde, dvs. N-fiksering og N i urin og gødning (Søegaard et al., 2001).

De nuværende normer for N-gødskning af græs- og kløvergræsmarker i sædskiftet bygger på 

responskurver ved slæt. Ældre forsøg har samstemmende vist, at udbyttet i både græs og klø-

vergræs stiger til mindst 600 kg N/ha (bl.a. Jacobsen & Bentholm, 1984). De fleste forsøg er 

udført i 1. brugsår. Store tilførsler af kvælstof udtynder imidlertid plantebestanden, og pro-

duktionen nedsættes i starten af det efterfølgende år (Madsen & Søegaard, 1991). N-

responsen vil således være afhængig af, hvordan der gødes året før. Da kvælstof ophobes i 

jorden i årene med græs kunne det tænkes, at N-responsen ændres med græsmarkens alder. 

Det stigende N-indhold kunne evt. nedsætte N-responsen. Dette bekræftes i græs uden kløver 

et engelsk forsøg, hvor de forskellige brugsår dog ikke er udført i det samme forsøgsår (Jack-

son & Williams, 1979).

Ved afgræsning i reguleret storfold er gødningsniveauet forholdsvis højt pga. urin og gødning 

afsat under afgræsning, og samtidig er der kun et forholdsvis lille bladareal, der kan producere 

nyt plantemateriale. Der er yderligere pletter med lav produktion pga. optrædning og eventuel 

urinsvidning, og endelig er der fundet en større N-mineralisering ved afgræsning end ved slæt 

(Hassink, 1992). Alt dette gør, at der kunne forventes en mindre N-respons ved afgræsning 

end ved slæt. Der er imidlertid ganske få undersøgelser, der belyser dette. I Holland er N-

responsen i ren græs undersøgt. Responsen af det tilførte handelsgødning var større ved slæt 

end dels ved rotationsgræsning (Lantinga et al., 1999) og dels ved kontinuert afgræsning 

(Deenen & Lantinga, 1993). I danske græsmarker er der som regel en betydelig kløverandel, 

og hvordan dette vil påvirke N-responsen er uvist. Kløveren har en buffervirkning i græs-

marken pga. N-fiksering, og kan derfor delvis kompensere for mindre N-tilførsel via gødning.

Det er samtidig velkendt, at hvidkløver klarer sig bedre, når kvælstof tilføres som husdyr-
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gødning end som mineralsk-N (bl.a. Nesheim et al., 1990). Hvordan kløveren vil reagere ved 

det reelt højere gødningsniveau i afgræsningsmarker end i slætmarker, når ellers der gives 

samme mængde mineralsk-N er ikke belyst.

I forbindelse med N-normer har græsmarkerne været i fokus i nogle år. Spørgsmålet er, om

den store tilbageførsel af N under afgræsningen sammen med det forholdsvis lille bladareal 

giver en mindre N-respons, således at den optimale gødningsmængde er mindre end ved slæt. 

Spørgsmålet er desuden, om N-responsen bliver mindre med markens alder, og spørgsmålet er 

endeligt, hvor stor betydning kløverandelen har for N-respons og vækst i det hele taget.

Et forsøg med forskellig tilførsel af handelsgødning-N ved forskellig benyttelse blev udført i 

2000-2002 med det formål at svare på ovennævnte spørgsmål. Forsøget blev udført i kløver-

græsmarker på bedrifter med malkekvæg, da det blev fundet vigtigt, at placere forsøget i mar-

ker, som tidligere havde været afgræsset og fået tilført gylle, og som dermed havde en god 

næringsstofstatus.
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Materialer og metoder

Forsøget blev udført på tre studielandbrug og på Silstrup Forsøgsstation og var placeret i klø-

vergræsmarker, som blev afgræsset af malkekøer. Kløvergræsset bestod af rajgræs og hvid-

kløver, og på Silstrup var der yderligere rødkløver i blandingen.

Forsøgsplan

Forsøgssteder

Aulum: et studielandbrug på vandet sandjord, JB3 med et humusindhold op til 7%. Flere af 

markerne kunne ved meget nedbør være vandlidende i større pletter. Forsøget blev udført i 3 

år, 2000-2002. Den typiske benyttelse var afgræsning med et slæt placeret enten i foråret som

første slæt eller midt på sommeren.

Bramming: et studielandbrug på vandet sandjord, JB3. 2000-2002. Styringen af græsmarkerne

var på dette brug meget dynamisk, idet de aktuelle vækstforhold havde stor betydning for 

planlægningen af, hvornår der blev afgræsset, og hvornår marken stod til slæt. En hegnings-

fejl i 2002 bevirkede, at forsøget på dette brug blev stoppet midt i september.

Djursland: et studielandbrug på lerjord, JB6, som kan vandes. 2000-2002. På dette brug var 

udgangsplanen, at én mark skulle afgræsses hele sæsonen, og én mark skulle slættes.

Silstrup: en forsøgsstation på uvandet lerjord, JB7. 2000-2001. Der blev her taget et første 

slæt og derefter afgræsset resten af sæsonen. 

Benyttelser

Slæt: Indhegnede parceller, hvor køerne ikke kunne afgræsse.

Reguleret storfold (kontinuert afgræsning): parceller hvor benyttelsen var som den resterende 

mark. Parcellerne blev således afgræsset, slættet eller afpudset samtidig med den øvrige mark.

Rationsgræsning (rotationsgræsning): Parcellerne var indhegnede, og når de skulle afgræsses 

blev hegnet fjernet, så køerne frit kunne afgræsse parcellerne. Det var planlagt, at der skulle 

være to rotationsgræsninger for hvert slæt i slætparcellerne. Det kunne imidlertid ikke altid 

lykkes, når der også skulle tages hensyn til benyttelse i den øvrige mark. Ligesom ved stor-

fold blev der taget slæt, når der blev taget slæt i den øvrige mark. Rationsgræsning blev kun 

undersøgt på Silstrup (2000-2001) og Bramming (2001-2002).

Parcellerne til både storfolds- og rationsgræsning var således en slæt/afgræsnings benyttelse, 

som afhang af praksis det enkelte sted.

Gødskning

Der var fire forskellige N-mængder i handelsgødning; 0, 75, 150 og 225 kg N/ha/år tilført ad 

fire gange. Halvdelen blev tilført om foråret, med undtagelse af Bramming, hvor der kun blev 

tilført en tredjedel om foråret, idet 1. slæt på dette brug blev taget meget tidligt. 

Der var yderligere parceller, hvor der blev gødet med 150 kg N om foråret i 1. brugsår, og 

derefter ikke gødet mere. I 2000 blev denne gødskning ikke undersøgt i slætparcellerne. Der 

blev ikke tilført hverken husdyrgødning eller P og K til forsøgsområdet. Det blev vurderet, at 
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P og K ikke var begrænsende, da forsøget blev udført på marker med forholdsvis meget af-

græsning. Stikprøver af kløvergræs i 2002 bekræfter også dette, da K-indholdet i kløver-

græsset var det samme ved slæt som ved afgræsning, i gennemsnit hhv. 2,46 og 2,41% af tør-

stof. Indholdet var højst på lerjord, Djursland 2,72%, og lavest på sandjorden i Aulum, 2,23%. 

K-indholdet faldt som ventet gennem vækstsæsonen og fra 1. til 2. brugsår. Niveauet var stort 

set som fundet i afgræsningsmarker på otte studielandbrug (Søegaard, 2002). 

Markens alder

Forsøget var hvert år i en 1. og 2. års mark, og slætparcellerne blev høstet på samme tidspunkt 

i begge marker. Parcellerne lå det samme sted både 1. og 2. år, og der var således eftervirk-

ninger fra 1. til 2. års markerne i 2001 og 2002. Ved Silstrup var der kun én mark pr. år, nem-

lig en 3. års i 2000 og en 1. års i 2001.

Forsøgsdesign

Parcellerne var placeret i et split-plot design med tre blokke, hvor benyttelse var helplot og 

gødningsniveau var delplot. Parcellernes størrelse var 12 m2 for slætparcellerne, ca. 100 m2

for storfoldsparcellerne og ca. 70 m2 for parcellerne til rationsgræsning.

Målinger

Tørstofproduktion

Slæt: parcellerne blev høstet med parcelhøster (Haldrup). Tidspunktet blev tilpasset slættids-

punkterne på den enkelte bedrift. 

Storfold: når marken stod til slæt blev udbyttet bestemt ved Haldruphøst i en stribe i parcellen 

inden resten af marken blev høstet. Derudover blev produktionen under afgræsning i 1. års 

marken bestemt over én uge tre gange gennem sæsonen. Dette blev gjort ved, at parcellerne 

blev indhegnet, og der blev klippet i 3 x ½ m2  pr. parcel efter metode beskrevet af Søegaard 

et al. (2002). Efter en uge blev der igen klippet i flader som grænsede op til det tidligere klip-

pede, og tilvæksten beregnet. Klippehøjden var 2,5 cm. Afgrødehøjde blev målt med plade-

løfter (30 x 30 cm og med et tryk på 3,8 kg tryk/m2) dels med to målinger i klippefladerne og 

dels med 20 målinger i parcellerne både ved start og afslutning af den uge, hvorover produk-

tionen blev målt.

Rationsgræsning: når marken stod til slæt blev udbyttet bestemt som i storfoldsparcellerne.

Ved afgræsning blev afgrødemængden bestemt med Haldruphøst i en stribe, som blev flyttet 

hver gang for at sikre, at afgræsning fik indvirkning på produktionsmålingen. Hegnet blev ta-

get væk, og parcellerne afgræsset 2-3 dage. Længden af perioden blev bestemt af, hvor godt 

køerne fik afgræsset arealet. Målet var en afgræsning til 6-7 cm. Der blev taget 10 højdemå-

linger i parcellen før og efter afgræsning. 
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Botanisk sammensætning 

Ved slæt og produktionsmålinger blev der lavet botanisk analyse i en fællesprøve pr. led, hvor 

andelen af græs, hvidkløver, rødkløver og tokimbladet ukrudt plantemateriale blev bestemt.

Ved storfoldsafgræsning blev andelen af dødt plantemateriale desuden bestemt.

Tætheden af hvidkløverens vækstpunkter blev bestemt forår ved begyndende vækst og om ef-

teråret ved at måle afstanden fra 30 tilfældige punkter pr. parcel og til det nærmeste vækst-

punkt.

Planteanalyser

Planteprøverne blev vha. NIR analyseret for aske, IVOS (in vitro opløseligt organisk stof), 

træstof og N og fra de botaniske analyser blev henholdsvis græs, hvidkløver og rødkløver 

analyseret for N. Prøverne fra storfoldsparcellerne blev yderligere analyseret for sand for at 

kunne udregne sandfrit tørstof, idet der i visse tilfælde kan opsuges jord i forbindelse med

prøveudtagning. Planteanalyserne blev foretaget i en samlet prøve pr. forsøgsled. 

Jordprøver

Om foråret, 2001 – 2002, blev der taget jordprøver (0-25 cm og 25-50 cm) i udvalgte for-

søgsled til bestemmelse af NO3-N og NH4-N koncentration.
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Resultater

I forsøget indgik i alt 14 forskellige marker fordelt på de fire landbrug. Markerne var meget

forskellige, både hvad angik vækst og udseende. Forskelligheden var stor både mellem brug 

og indenfor brug. Andelen af tokimbladet ukrudt var generelt lavt. Kun i ganske få tilfælde 

var der over 3 % tokimbladet ukrudt af afgrødetørstof. Der var imidlertid marker, hvor væk-

sten var lav, og hvor der var en del enårig rapgræs. Andelen af denne blev ikke bestemt.

1. N-respons 

a.  Slæt 

Årsudbytte ved slæt steg med stigende N-tilførsel, hvilket kan ses af figur 1. I figuren er ud-

byttet af foderenheder (FE) vist for 1. års marker, dvs. i marker hvor der ikke var efter-

virkninger efter tidligere forsøg. Det ses, at udbytteniveauet var meget variabelt mellem mar-

ker. Uden N-tilførsel varierede udbyttet i alle 14 marker i forsøget fra 4.108 FE til 10.379

FE/ha. Der blev taget 4 slæt med undtagelse af Bramming i 2001, hvor der blev taget 6 slæt, 

hvilket har været med til at trykke udbyttet her. Desuden blev forsøget i Bramming i 2002 

stoppet efter 3. slæt pga. fejl ved hegningen, hvorfor udbyttet også her er lavt. N-responsen, 

som er merudbyttet pr. kg N tilført, var i gennemsnit af alle marker 13 kg tørstof/kg N. Varia-

tionen var imidlertid stor mellem markerne, og N-responsen varierede fra 3 til 23 kg tør-

stof/kg N eller fra 3 til 20 FE/kg N tilført. På Silstrup indgik der rødkløver i græsmarks-

blandingen, og resultater herfra er omtalt særskilt i de enkelte afsnit og specielt i afsnit 4. 
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Figur 1. Udbytte af FE i 1. års marker med stigende tilførsel af N.
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Mange faktorer varierede mellem markerne. De betydende faktorer var sted/jordtype, kløver-

andel og markens frugtbarhed. Da markerne med undtagelse af Silstrup, blev vandet efter be-

hov har tørke ikke været en betydende faktor for udbytteniveauet.

Forsøgsstedet havde ingen signifikant indvirkning på N-responsen (FE/kg N tilført), hverken 

for hele året eller for de enkelte slæt. Selv om der har været forskellig management på de for-

skellige brug, antyder resultaterne således, at jordtypen ikke havde betydende indvirkning på 

N-responsen. Markens udbytteniveau påvirkede heller ikke N-responsen, hvilket ses af figur 

2a, hvor N-responsen er vist som funktion af udbyttet ved 0 N. Den mængde tørstof, der blev 

produceret pr. kg N tilført, var ikke større ved et lavt udbytteniveau end ved et højt udbytte-

niveau.

N-responsen var derimod afhængig af kløverandelen, idet responsen faldt med stigende klø-

verandel (Figur 2b). Etableringen af kløver var meget forskellig fra mark til mark. I nogle 

marker var der en tæt kløverbestand om foråret i 1. brugsår, i andre marker var der langt mel-

lem kløverplanterne. Dette blev målt i 2001 og 2002, og afstanden fra et tilfældigt punkt og til 

det nærmeste kløvervækstpunkt varierede fra 2 til 43 cm om foråret i 1. brugsår (jf. afsnit 2). I 

figur 2B er N-responsen vist mod hvidkløverandelen ved 1. slæt i ugødede parceller. Denne 

kløverandel er det nærmeste man i forsøget kan komme et udtryk for kløverpotentialet for 

marken. Som det kan ses af figuren var kløverandelen på de enkelte bedrifter meget variabel. I

figuren er resultater fra Silstrup ikke med, da der her var rødkløver i markerne. I markerne

med en høj kløverandel var N-responsen forholdsvis lille, hvorimod der var en stor respons 

ved lille kløverandel. I gennemsnit faldt N-responsen med ca. 4 kg tørstof/kg N ved en stig-

ning på 10 % i kløverandelen (figur 2b). Kløverandelen havde således en betydelig indflydel-

se på N-responsen.
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Figur 2. N-responsen som funktion af årsudbytte uden N-tilførsel (a) og som funktion af 

hvidkløverandelen ved 1. slæt uden N-tilførsel (b). Resultaterne er fra parceller, hvor 

der ikke var eftervirkning af forsøg året før.
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b.  Slæt: 1. kontra 2. brugsår 

Der har ofte været diskussion om N-responsen er større i 1. end i 2. års marker. Et af argu-

menterne har været, at opbygningen af organisk N i jorden i løbet af 1. brugsår skulle mindske

N-responsen i 2. års marker. I figur 3 er den gennemsnitlige respons vist for de marker, hvor 

forsøget har ligget i både 1. og 2. brugsår. Resultater fra 1. og 2. år er derfor ikke fra samme 

år men fra samme mark, og effekten af forskellig succes med kløveretablering er således eli-

mineret, hvorimod der sandsynligvis har været en årsvariation. Der var i alt 6 marker, to på 

hvert af stederne: Aulum, Bramming og Djursland. Udbytteresponsen var signifikant lavere i 

2. år end i 1. år, hhv. 9 (3-23) og 16 (12-23) kg tørstof/kg N (P<0,005) og 9 (3-20) og 13 (9-

16) FE/kg N tilført (P<0,05) (Figur 3). Responsen blev udregnet efter en lineær model, idet 

denne model fittede bedst til responskurver for 1. brugsår (gennemsnitlig R2=0,96 (0,89-

1,00)). Kløverandelen var noget lavere i de gødede parceller i 2. brugsår, hvorimod kløver-

andelen i ugødet var næsten den samme i de to brugsår (Figur 3). Det har sandsynligvis bevir-

ket, at udbyttet ved 0 N i 2. brugsår i nogle marker var forholdsvis højt. Der er alligevel brugt 

en lineær model for 2. brugsår (gens. R2=0,82 (0,58-0,99)) af hensyn til sammenligneligheden 

til 1. brugsår.
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Figur 3. Årsudbytte af hhv. tørstof og FE i 1. og 2. brugsår, hvor både 1. og 2. brugsår af 

den enkelte mark indgik i forsøget. Desuden er den gennemsnitlige hvidkløverandel vist. 

I alt 6 marker.

Der var samme forsøgsbehandling i parcellerne i både 1. og 2. brugsår, og parcellerne har der-

for ikke været ens om foråret i 2. brugsår. Kløverandelen blev som ventet påvirket kraftigt af 

N-tilførsel, hvilket efter overvintring stadigvæk var tydeligt. Om foråret i 2. brugsår var der 

således i gennemsnit i ugødet 3,6 cm fra et tilfældigt punkt til nærmeste kløvervækstpunkt, 

hvorimod der ved 225 N var 20,5 cm ( jf. afsnit 2). Ved 1. slæt bevirkede den tætte bestand af 

kløver ved 0 N, at kløverandelen var højere i 2. brugsår end ved 0 N i 1. brugsår (Figur 4). 

Det omvendte var tilfældet ved de to højeste N-tildelinger, 150 N og 225 N, hvor kløver-

andelen var lavere i 2. brugsår. Denne eftervirkning var stadigvæk tydelig ved 2. slæt, men

forsvandt efterhånden, og ved 3. og 4. slæt var eftervirkningen fra 1. brugsår væk (Figur 4). I 
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figur 4 ses, at der var en N-respons gennem hele vækstsæsonen. Der var ingen signifikante 

forskelle på N-responsen for de enkelte slæt mellem 1. og 2. år (data ikke vist). Beregnet for 

den mængde N, som blev tilført det enkelte slæt, var N-responsen næsten den samme gennem

vækstsæsonen; hhv. 11, 11, 11 og 14 FE/kg N fra 1. til 4. slæt.
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Figur 4.  Slætudbytte af FE i 1. og 2. brugsår, hvor både 1. og 2. brugsår af den enkelte 

mark indgik i forsøget. Desuden er den gennemsnitlige hvidkløverandel vist. I alt 6 

marker.
*P<0,05, **P<0,01, P<0,001 ved samme gødningsniveau.

Når det blev gødet med samme mængde både i 1. og 2. brugsår, har N-responsen således væ-

ret noget mindre i 2. brugsår (jf. figur 3), og forskellen var næsten den samme gennem hele 

vækstsæsonen. Spørgsmålet er så, om det samme ville have været gældende, hvis parcellerne 

havde været gødet ens i 1. brugsår og gødningsmængden først i 2. brugsår var blevet varieret, 

dvs. uden de eftervirkninger som er vist i figur 4. Eftervirkningen på kløverandelen må have 

formindsket N-responsen i 2. brugsår, hvilket bl.a. bekræftes af figur 2b, hvor det blev vist at 

N-responsen faldt med stigende kløverandel. Hvis det forudsættes, at kløverandelen ved 1. 

slæt i 2. brugsår havde samme niveau som i 1. brugsår, og at dette blev opnået ved at bruge 

ligningen i figur 2b, vil N-responsen hæves fra 8,5 til 12,6 kg tørstof/kg N i 2. brugsår sam-
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menlignet med 15,7 kg tørstof/kg N i 1. brugsår (jf. figur 3). N-responsen ville således blive 

hævet og nærme sig responsen i 1. brugsår men ville ikke helt nå den. 

Udbyttet i 2. brugsår var mindre end i 1. brugsår. Dette blev antydet i resultaterne vist i figur

3 og 4, hvor resultater er vist for marker, som var repræsenteret i forsøget i både 1. og 2. 

brugsår. I tabel 1 er resultater derimod vist fra marker, hvor både 1. og 2. års marker var re-

præsenteret det samme år, og hvor slættidspunktet var det samme i de to brugsår. Årsvariatio-

nen er således elimineret, og udbytteniveauet kan derfor sammenlignes direkte. Som gennem-

snit af alle parceller, hvor der på samme dato blev høstet i de to brugsår var årsudbyttet ved 0 

N 9 % mindre i 2. brugsår. Ved højeste gødningsniveau var forskellen noget større, 17 %.

Forskellen kom imidlertid primært til udtryk i 1. slæt, hvor udbyttet i 2. brugsår var hhv. 21 % 

og 27 % mindre end i 1. brugsår ved de to gødningsniveauer. Den noget større forskel mellem

1. og 2. brugsår ved højeste gødningsniveau skyldes sandsynligvis en negativ eftervirkning fra 

1. brugsår. 

Tabel 1. Tørstofudbytte (hkg/ha) i de forskellige slæt ved hhv. 0 N og 225 N. Resultater 

fra 9 tilfælde, hvor både 1. og 2. års parceller blev høstet på samme tidspunkt.

ON 225 N

Slæt 1. år 2. år diff. LSD0,05 1. år 2. år diff. LSD0,05

1. 32,3 25,6    6,7 3,2 45,3 33,0 12,3 4,1

2. 16,5 18,0 -1,5 NS 22,9 22,2 0,7 NS

3. 18,4 17,0   1,4 NS 24,4 19,4 5,0 4,3

4. 10,7 10,5   0,3 NS 16,9 16,2   0,7 NS

Total 77,9 71,1 6,8 NS 109,5 90,8 18,8 7,8

c.  Slæt efter forskellig benyttelse (slæt eller afgræsning)

Der blev både taget slæt i slætparceller og afgræsningsparceller lige inden landmanden tog 

slæt i afgræsningsmarken, og det blev planlagt, så hvileperioden var næsten den samme i hhv. 

slæt og afgræsningsparcellerne. På den måde kunne effekten af foregående benyttelse (slæt og 

afgræsning) analyseres. Ved afgræsning tilbageføres N via køernes urin og gødning, og gød-

ningsniveauet bliver derfor højere. Samtidig bliver planternes morfologi påvirket, og begge 

dele kunne være med til at påvirke N-responsen.

I 14 tilfælde blev der taget slæt i en afgræsningsmark. I fire tilfælde var det 1. slæt i 2. års 

marken, hvor benyttelsen i 1. år hermed var forskellig. Ved 1. slæt har vækstperioden og for-

holdene i det hele taget været præcis den samme. Udbytteniveauet var ved ugødet 28 % høje-

re, hvor der var afgræsset året før, end hvor der var taget slæt, og der var samtidig en  tendens 

til, at N-responsen var højere (P<0,12) (Tabel 2). Kløverandelen blev derimod ikke påvirket 

signifikant af forskellig benyttelse året før. Samlet for alle gødningsniveauer var der dog en 

signifikant større kløverandel, hvor der var afgræsset året før (P<0,009). I resten af sæsonen, 

2.-4. slæt, hvor der var 10 tilfælde, havde den forudgående benyttelse ingen signifikant effekt 
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hverken på udbytteniveau, N-respons eller kløverandel (Tabel 2). Ved denne måling disfavo-

riseres slæt i afgræsningsparcellerne imidlertid, idet der blev slættet ved 6-7 cm, og stubben 

ved slætperiodens start ofte var mindre. Dvs. udbyttet ved slæt i afgræsningsmarkerne i virke-

ligheden har været større. Dette forhold kan imidlertid ikke forventes at have påvirket N-

responsen.

Tabel 2. Slætudbytte og kløverandel ved 0 N samt N-respons, hvor der blevet taget slæt i 

afgræsningsmarkerne. Det blev samtidig taget slæt i slætparcellerne (ren slæt). Fire til-

fælde ved 1. slæt og ti tilfælde ved 2.-4. slæt. 

Benyttelse 1. slæt 2.-4. slæt 

hkg TS/ha

ved 0N 

N-respons

kg TS/kg N 

% kløver

ved 0N 

  hkg TS/ha

ved 0N 

N-respons

kg TS/kg N 

% kløver 

ved 0N 

Ren slæt 22,3 10,8 15,5 14,5 12,9 29,5

Slæt i af-

græs.marken

28,5 14,7 18,1 15,0 14,9 32,8

LSD0,05 4,7 NS NS NS NS NS

d.  Reguleret storfoldafgræsning 

I den første del af sæsonen til og med juni, steg produktionen signifikant (P<0,001) med sti-

gende N-tilførsel, hvorimod der ingen effekt var senere i sæsonen (Figur 5). Effekten gennem

sæsonen var således væsentlig forskellig fra slætforhold, hvor N-tilførslen havde en positiv

effekt på N-responsen gennem hele sæsonen. Produktionen blev målt over en uge, ved at par-

cellerne blev indhegnet, så køerne ikke kunne græsse parcellerne. Den daglige tilvækst af fo-

derenheder steg i maj i gennemsnit med 0,15 (0,06-0,26) FE/kg N tilført. Produktions-

målingen er en mere usikker måling end måling af slætudbytte, hvilket også er kommet til 

udtryk i en mindre R2 (gennemsnit 0,55 (0,02-0,95)). I juni steg den daglige tilvækst med 0,06 

(0,0-0,18) FE/kg N tilført. I resten af sæsonen havde N-tilførslen ingen effekt (Figur 5). For 

hele sæsonen, når den sidste uge af april også regnes med, giver dette en N-respons på 7,5 FE 

(7,5 kg tørstof) pr. kg N tilført, men der er således produceret forholdsvis meget pr. kg N til-

ført i starten af vækstperioden, mens der ikke er produceret noget ekstra for den N, der er til-

ført i den sidste del af sæsonen. 

Tilvæksten ved afgræsning blev målt i tre enkeltuger gennem sæsonen. Ved at lave en simpel

interpolation mellem disse uger i afgræsningsperioderne og lægge slætudbytterne til fra de 

slæt, der blev taget i afgræsningsmarkerne, blev årsudbyttet i gennemsnit 7.051, 7.473, 8.067 

og 8.476 FE /ha ved hhv. 0, 75, 150 og 225 N. N-responsen ved denne udregning gav i gen-

nemsnit 6,5 FE/kg N, og denne beregning understøtter niveauet i den første beregnings-

metode.

Kløverandelen var lavest i forårsperioden og steg derefter for alle gødningsniveauer og var 

størst i sensommeren (Figur 5). Den største stigning fandtes ved 0 N. 
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Afgrødehøjden varierede en del mellem brug og gennem sæsonen (Tabel 3). På Djursland-

studielandbrug blev der ikke afgræsset så hårdt, og højden var i gennemsnit 8,7 cm. På 

Silstrup forsøgsstation blev der afgræsset hårdest, mens Aulum og Bramming studieland-

brugene lå ind imellem. Højdemålingerne blev foretaget i den afgræssede del, dvs. ikke i 

vraggræs rundt om gødningsklatter. Standardafvigelsen på de 10 målinger pr. parcel siger der-

for noget om, hvor jævn den afgræssede del var. Gennemsnittet af standardafvigelserne var 

størst på Djursland, hvor kløvergræsset også var højst. Den afgræssede del var således mere

jævn jo mere, der blev afgræsset i bund. 

I løbet af sæsonen blev der også græsset lidt længere ned, så gennemsnitshøjden faldt fra 7,4 

til 6,7 cm (Tabel 3). Samtidig steg den gennemsnitlige standardafvigelse, dvs. de afgræssede 

områder blev mere ujævne gennem sæsonen.

Maj: FE/ha/dag =  43,7 + 0,15 X kg N/ha kg TS/ha/dag = 47,9 + 0,15 X kg N/ha 
Juni: FE/ha/dag =  44,6 + 0,06 X kg N/ha kg TS/ha/dag = 56,2 + 0,06 X kg N/ha 
N-respons for hele sæsonen : 7,5 FE/kg N 
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Figur 5. Daglig produktionsrate og kløverandel ved afgræsning gennem sæsonen med 

stigende N-tilførsel. 1. brugsår. Antal marker er vist i parentes.

Tabel 3. Højde målt med pladeløfter i afgræsningsparcellerne dels pr. lokalitet og dels 

igennem sæsonen. Der blev taget 10 målinger pr. parcel pr. gang og den gennemsnitlige

standardafvigelse er vist.

Sted Højde (cm) Gens. SD Periode Højde (cm) Gens. SD 

Silstrup 5,0d 1,7b Maj-midt juli 7,4a 1,7a

Aulum 6,7c 1,8b Midt juli-august   7,1ab 2,1b

Bramming 7,6b 1,9b September  6,7b 2,0b

Djursland 8,7a 2,3a

Forskellige bogstaver indenfor samme kolonne angiver signifikant forskel (P<0,05)
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Køerne græssede lidt mere i bund, hvor der ikke blev gødet med N og kløverandelen var høj 

(Tabel 4). Samtidig var parcellerne mere jævne, da den gennemsnitlige standardafvigelse var

lavere. Ved tidligere registreringer på studielandbrug blev det fundet, at bladarealindekset 

(LAI) over afgræsningshøjde steg med 0,1 for hver ekstra cm målt med pladeløfter (Søegaard,

2002). Anvendes denne relation har LAI i gennemsnit været 0,7 lavere ved 0N end ved 225N. 

Hvor stor betydning det har haft på produktionen er uvist, men da produktionen var lineært 

stigende med stigende N-tilførsel i maj også uden at tage 0N med i beregningerne, og 0N hel-

ler ikke i juni synes at have for lav produktion, jf. figur 5, har dette forhold sandsynligvis ikke 

haft betydning for størrelse af N-responsen.

Tabel 4. Den gennemsnitlige højde i afgræsningsparceller ved forskellig N-tilførsel, samt 

den gennemsnitlige standardafvigelse. Ti højdemålinger med pladeløfter pr. parcel pr. 

gang. I alt 81 parceller pr. gødningsniveau. 

N-tilførsel Højde (cm) Gens. SD

0 N 6,7b 1,8b

75 N 7,2a 2,0ab

150 N 7,2a 2,0ab

225 N 7,4a 2,1a

Forskellige bogstaver indenfor samme kolonne angiver signifikant forskel (P<0,05)

Hver gang der blev taget planteklip i 0,5 m2 blev afgrødehøjden målt to gange med plade-

løfter. Der blev klippet til 2,5 cm, og afgrødemængden er derfor over denne højde. Højde og 

afgrødemængde var lineært korreleret og relationen ses i figur 6 for hhv. den første og den 

anden halvdel af vækstsæsonen. I den sidste halvdel af sæsonen var afgrøden lidt mere tæt, 

dvs. der var en større afgrødemængde pr. cm. I gennemsnit var der således 260 og 297 kg tør-

stof/cm i den første og anden halvdel af sæsonen. I figuren er området vist, hvor der var resul-

tater. N-tilførslen havde ingen effekt på korrelationen, hvilket vil sige at tætheden, kg tør-

stof/ha/cm, ikke blev påvirket af kløverandelen. Ved de lave højder, op til 6 cm højde, havde 

lokaliteten en lille betydning i den første halvdel af året, idet tætheden var lavest i Aulum og 

højest i Bramming (resultater ikke vist). I den sidste halvdel af sæsonen havde lokaliteten in-

gen betydning for højde-tørstof korrelationen.
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Figur 6. Relationen mellem afgrødemængde over klippehøjde (2,5 cm) og højden målt 

med pladeløfter.

e.  Rationsgræsning 

Rationsgræsning blev undersøgt på Silstrup Forsøgsstation (2000-2001) og på studielandbrug 

i Bramming (2001-2002). På Silstrup blev det taget et første slæt i forsøgsmarken, som deref-

ter blev afgræsset resten af sæsonen. Efter 1. slæt blev der afgræsset 5 og 6 gange i parceller-

ne i hhv. 2000 og 2001. I Bramming, hvor management var meget dynamisk, var der 3 slæt 

og 5 afgræsninger i rotationsparcellerne spredt gennem sæsonen 2001 og i 2002 var der 2 slæt 

og 3 afgræsninger indtil midt i september, hvor forsøget blev stoppet pga. en fejl ved hegnin-

gen.

På Silstrup, hvor afgræsningen generelt var mere hård end i Bramming (jf. tabel 3) blev der 

græsset bedre i bund, og kløvergræsset efter afgræsning var kun i gennemsnit 1,5 cm højere 

end det omkringliggende areal med storfoldsafgræsning. I Bramming var kløvergræsset der-

imod 3 cm højere. På Silstrup var højden i gennemsnit 7,0 cm efter afgræsning, hvilket svarer 

til stubben efter slæt i slætparcellerne, og produktionen ved slæt og rationsgræsning kunne

derfor sammenlignes direkte. Som gennemsnit var der en lidt større produktion ved slæt end 

ved rationsgræsning (Tabel 5). Stigningen var imidlertid størst ved lav N-tilførsel, og denne 

vekselvirkning var signifikant. N-responsen var derfor betydelig større ved rationsgræsning 

end ved slæt (Tabel 5). På Silstrup var der både rød- og hvidkløver i afgrøden. Benyttelsen 

påvirkede ikke den samlede kløverandel, men påvirkede fordelingen mellem rød- og hvidklø-

ver (jf. afsnit 4). 

I Bramming var der derimod i gennemsnit 10,3 cm efter afgræsning, og ’stubhøjden’ efter ra-

tionsgræsning har således været højere end efter slæt. Da produktionen generelt er større ved 

en højere stub, samtidig med at der således blev høstet noget gammel stub ved den følgende 
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Haldruphøst inden græsning, må det have bevirket, at den målte produktion ved rationsgræs-

ning var for høj i Bramming sammenlignet med slæt. Produktionen ved rationsgræsning var 

da også højere end ved slæt (Tabel 5). N-responsen er sandsynligvis ikke blevet påvirket af 

dette. N-responsen blev ikke påvirket af benyttelsen (Tabel 5). Kløverandelen blev ikke på-

virket signifikant af benyttelsen (data er ikke vist).

Tabel 5. Udbytte af afgrødeenheder (AE=100 FE) på Silstrup (2000, 2001) og i Bram-

ming (2001, 2002) ved hhv. rationsgræsning (rat.g.) og slæt. På Silstrup er udbyttet vist 

uden 1. slæt og i Bramming med slæt. Desuden er N-responsen vist. 

Produktion (AE/ha)                      N-respons 

Silstrup Bramming1)         Enhed Silstrup Bramming

Rat.g. Slæt Rat.g. Slæt Rat.g Slæt Rat.g Slæt

0N 43,5 52,0 72,6 58,3

75N 46,8 53,0 86,7 68,5 FE/kg N 13,9a 7,9b 10,6 10,6

150N 55,3 54,6 88,3 74,7 kg TS/kg N 17,4a 10,2b 12,2 11,3

225N 60,1 59,0 98,5 82,7

Gens. 51,5b 54,6a 86,5 71,1
1): Forskellen mellem benyttelserne var signifikant, men er ikke vist pga. management for-

hold, jf. tekst. 
Forskellig bogstav mellem benyttelser angiver signifikant forskel (P<0,05)

f.  Forårsgødskning kontra hele sæsonen 

Ved et enkelt gødningsniveau, 150 N, blev ’fire gange gennem sæsonen’ sammenlignet med

engangstilførsel om foråret. I figur 7 er resultaterne ved slæt vist for 1. brugsår, dels hvor der 

var en god kløverbestand om foråret (A, B), og dels hvor dette ikke var tilfældet (C, D). I 

marker med god kløverbestand var der mindre end 10 cm fra et tilfældigt punkt og til nærme-

ste kløvervækstpunkt i april måned.

Ved god kløverbestand var årsudbyttet i FE det samme ved 1-tilførsel af 150 N som ved 4-

tilførsler (Figur 7A). Udbyttet ved 1-tilførsel om foråret var størst i 1. slæt og i 3. og 4. slæt 

var der en tendens til lavere udbytte. Vækstprofilen blev således påvirket af N-fordelingen, 

men årsudbyttet var det samme. Kløverandelen blev også påvirket, idet kløverandelen ved 1-

tilførslen om foråret var lavest på dette tidspunkt, men kløveren bredte sig i løbet af sæsonen, 

så andelen ved det sidste slæt var noget højere end ved 4-tildelinger gennem sæsonen, og an-

delen var ikke signifikant lavere end ved 0 N (Figur 7B). I 2. brugsår blev eftervirkningen un-

dersøgt i 2002. På studielandbrug-Djursland blev der ikke tilført N til parcellerne, hvor der 

var forårsgødet med 150 N i 1. brugsår og årsudbyttet var 10 % lavere end i parcellerne uden 

N-tilførsel i både 1. og 2. brugsår; 7.270 FE i forhold til 8.150 FE. Dette antyder, at kløver-

bestanden ved 1-tilførsel ikke nåede at blive så god som ved 0N i efteråret i 1. brugsår, selv 

om kløverandelen og kløvertætheden var den samme i 2. brugsår ved de to gødsknings-

strategier (data ikke vist). På studielandbrugene i Bramming og Aulum blev der igen tilført 

150 N om foråret i 2. brugsår. Udbyttet i 2. brugsår blev 15% højere end ved 150 tilført ad fire 
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gange; 5.952 FE ved 4-tilførsel og 6.855 ved 1-tilførsel. Samlet kan det konkluderes, at der 

var en betydelig positiv eftervirkning på forårsvæksten i 2. brugsår efter 1-tilførsel i forhold 

til 4-tilførsler i 1. brugsår.

Ved en dårlig kløverbestand om foråret blev årsudbyttet mindre ved 1-tilførsel end ved 4-

tilførsler, men det principielle forløb var det samme (Figur 7C). Kløverandelen var lille gen-

nem sæsonen, også ved 0N (Figur 7 D). 

Ved storfoldsafgræsning havde 1-tilførsel kontra 4-tilførsler i princippet samme effekt som

ved slæt ved høj kløverandel (Figur 8), dog uden signifikante forskelle. I 2. brugsår blev der i 

fire marker taget et 1. slæt, og der blev ikke tilført kvælstof om foråret i 2. brugsår. Som gen-

nemsnit blev der høstet 2.625 FE/ha i parceller, hvor der ikke var givet N i 1. brugsår, og 

2.290 FE/ha, hvor der var givet 150N om foråret i 1. brugsår (P<0,08%). Kløverandelen var 

hhv. 18 og 11% af tørstof. Ligesom ved slæt var kløveren om foråret i 2. brugsår således end-

nu ikke helt så god som ved 0 N. 

Ved lav kløverandel var forløbet i princippet det samme som ved høj andel (data ikke vist). 
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Figur 7. Udbytte af FE i de enkelte slæt i 1. brugsår og hvidkløverandel gennem vækst-

sæsonen ved 150N tilført ad 1 eller 4 gange samt ved 0N. Desuden er årsudbyttet vist. 

Resultater i A og B er fra fem marker med en god kløverbestand om foråret (<10 cm fra 

et tilfældigt punkt og til nærmeste kløvervækstpunkt) og C og D er fra tre marker med 

en dårlig kløveretablering ( >10 cm). 
Forskellig bogstav indenfor det enkelte slæt angiver signifikant forskel (P<0,05).

Figur 8. Den daglige produktion gennem vækstsæsonen ved afgræsning i 1. brugsår 

samt kløverandelen. I alt otte marker med god kløverbestand (<10 cm fra et tilfældigt 

punkt og til nærmeste kløvervækstpunkt). 
Forskellige bogstaver indenfor periode angiver signifikant forskel (P<0,05).
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2. Hvidkløverens udvikling 

I det foregående afsnit blev det vist, hvordan N-responsen faldt med stigende kløverandel, at 

den forudgående benyttelse (slæt/afgræsning) ikke påvirkede kløverandelen af betydning, 

samt hvordan gødskningsstrategien og N-tilførslen havde en kraftig indvirkning på kløver-

andelen. I dette afsnit beskrives kløverens udvikling ved forskellig succes for kløveretablering 

samt hvordan management påvirkede kløverens udbredelse. 

a.  Kløverandel 

Kløveretableringen var som tidligere nævnt meget forskellig i markerne, og det blev derfor 

analyseret om udviklingen af kløverandelen gennem sæsonen var afhængig af kløverens etab-

lering. Markerne blev opdelt i tre grupper efter kløverandel ved 1. slæt uden N-tilførsel (Figur 

9). Generelt var forløbet ved slæt det karakteristiske, at andelen var størst sidst på sommeren.

Forløbet var i princippet det samme ved de forskellige udgangspunkter for kløver, der var kun 

niveauet til forskel (Figur 9). Kløverandelen i markerne, der havde en lav kløverandel fra star-

ten, steg gennem sæsonen ved de laveste N-tilførsler, men om efteråret ved 4. slæt var der 

stadigvæk en forholdsvis lille andel. Kløveren har således ikke kunnet brede sig så meget

gennem sæsonen, at forskellene fra foråret blev udjævnet. Forsøget kan ikke analysere, hvor-

vidt en lav kløverandel kun skyldes dårlig etablering eller der også var jordbundsforhold, som

var medvirkende årsag. Kløverandelen varierede meget gennem sæsonen. F.eks. steg kløver-

andelen ved 0N fra 26 % ved 1. slæt til 68% ved 3. slæt, hvor der var en god kløverbestand 

fra starten (Figur 9). 

Ved afgræsning var forløbet gennem sæsonen heller ikke væsentlig forskellig ved de forskel-

lige kløverandel, der var også her mest tale om niveauforskydninger. Ved dårlig etablering 

kunne kløverandelen heller ikke ved afgræsning gennem sæsonen komme op på niveau med

markerne med høj kløverandel. Ved afgræsning blev prøverne ikke udtaget på samme tids-

punkt som ved slæt og tidspunkterne kan derfor ikke sammenlignes direkte. Der er dog be-

mærkelsesværdigt, at kløverandelen ved afgræsning var mere konstant gennem vækstsæsonen 

end ved slæt.

Som gennemsnit for hele sæsonen var der ingen forskel mellem kløverandelen ved slæt og 

ved afgræsning ved samme gødningsniveau (Tabel 6). Det reelle gødningsniveau har imidler-

tid været væsentlig større ved afgræsning end ved slæt, idet der ved afgræsning er tilført bety-

delige mængder N via køernes gødning og urin.

Tabel 6. Kløverandel (% hvidkløver af tørstof) ved hhv. slæt og afgræsning i 1. brugsår. 

Resultater fra alle 1. års marker (9 stk.).

Slæt Afgræsning Sig.

0 N 27,6 27,9 NS

75 N 17,0 18,2 NS

150 N 11,2 12,2 NS

225 N   7,8   9,6 NS
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Figur 9. Kløverandel gennem sæsonen ved forskellig N-niveau i 1. års marker. De sam-

me marker dels ved afgræsning og dels ved slæt. Resultaterne er opdelt i tre grupper ef-

ter kløverandel ved 0N ved 1. slæt. Der var to marker ved højeste, fire marker ved mel-

lemste og tre marker ved laveste kløverandel.
*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001

b.  Kløverens udbredelse 

Kløverens udbredelse blev målt ved afstanden fra et tilfældigt punkt til det nærmeste vækst-

punkt på hvidkløverens udløber. Resultater fra de marker, som blev fulgt fra efteråret i 1. 

brugsår, over foråret i 2. brugsår og til efteråret i 2. brugsår er vist i tabel 7. Resultaterne er 

dels vist som den gennemsnitlige afstand og dels som andelen af målingerne, der var over 10 

cm. Førstnævnte udtrykker, hvordan kløverdækket som gennemsnit var. Sidstnævnte viser 

derimod, hvor hullet kløverafgrøden var. Når der blev målt mere end 10 cm, var der således 

en kløverfri plet på mere end 300 cm2. Der er udeladt en mark i denne opgørelse, da kløveren 

var så dårlig etableret i denne mark, at afstanden til det nærmeste vækstpunkt ved højeste N-

niveau var så stor, at det ikke var muligt at måle i slætparcellerne. Principperne var imidlertid

de samme som vist i tabel 7, ligesom det også var tilfældet for de tre marker, hvor 2.brugsår 

ikke var med i forsøget. 

Der var en synlig vekselvirkning mellem gødningsniveau og benyttelse i markerne, og denne 

vekselvirkning har målingerne også bekræftet. Ved 0N var kløveren tættest ved slæt, mens det 

omvendte var tilfældet ved højeste gødningsniveau (225 N), hvor kløveren var tættest ved af-
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græsning (Tabel 7A). Ved 0N var der i efteråret af 2. brugsår stadigvæk en tæt bestand af 

hvidkløver, i gennemsnit mindre end 3 cm til nærmeste vækstpunkt, hvilket antyder, at klø-

verbestanden ville have været god i et evt. 3. brugsår. Ved det højeste N-niveau, 225N, var 

der efterhånden langt mellem kløvervækstpunkterne, og der var så svag en bestand af kløver, 

at den sandsynligvis ikke ville bidrage til produktionen i et evt. 3. brugsår. 

Ved slæt var der ved 0N nærmest ingen huller i kløverbestanden, idet der i næsten ingen af til-

fældene var mere end 10 cm til nærmeste vækstpunkt (Tabel 7B). Ved afgræsning var der kun 

lidt flere huller, og ved 225N steg antallet af huller med tiden, så der om efteråret i 2. brugsår 

ved hhv. slæt og afgræsning i 17 og 12% af tilfældene var mere end 10 cm til nærmeste

vækstpunkt.

Ved forårstilførsel med 150N i 1. brugsår var det om efteråret endnu ikke så tæt bestand af 

hvidkløver som ved 0N, men allerede om foråret i 2. brugsår var bestanden lige så tæt som

ved 0N (Tabel 7 A og B). 

Tabel 7.  Kløverens udbredelse. Målinger fra marker, som er fulgt fra efteråret i 1. 

brugsår til efteråret i 2. brugsår. Resultater dels hvor benyttelse (slæt – afgræsning) 

sammenlignes ved to forskellige gødningsniveauer (0 – 225 N), dels hvor gødskning ( 0 N 

og 150 N om foråret i 1. brugsår) sammenlignes ved afgræsning. I alt 5 marker. 

Den gennemsnitlige afstand (cm) fra et tilfældigt punkt og til det nærmeste kløvervækstpunkt. 

A. ON 225 N Afgræsning

Slæt Afgræs.1 Slæt Afgræs. 0 N1 150N

forår 1. år

sig. sig. sig. sig. sig. sig.

Efterår  1. år 1,6 (aA) 2,1 (aA)  8,5 (bA)   6,1 (bA) 2,1 (aB) 3,8 (aA)

Forår    2. år 2,0 (aA) 2,6 (aA) 14,2 (bA)   6,1 (bB) 2,6 (aA) 3,4 (aA)

Efterår  2. år 1,7 (aB) 2,8 (aA) 23,2 (aA) 13,5 (aB) 2,8 (aA) 3,1 (aA)

Andel (%) af målingerne som var større end 10 cm.

B. ON 225 N Afgræsning

Slæt Afgræs.1 Slæt Afgræs. 0 Na 150N

sig. sig. sig. sig. sig. sig.

Efterår  1. år <0,1 (aB) 0,6 (aA)  7,5 (bA)   4,7 (bB) 0,6 (aB) 2,4 (aA)

Forår    2. år   0,3 (aB) 1,0 (aA) 11,4 (bA)   2,8 (bB) 1,0 (aA) 1,6 (aA)

Efterår  2. år <0,1 (aB) 1,5 (aA) 17,3 (aA) 11,7 (aB) 1,5 (aA) 1,7 (aA)
1) fra samme forsøgsbehandling ( 0 N og afgræsning)

Forskellig bogstav viser signifikant forskellig resultat (P<0,05). De små bogstaver viser signifikans i 

den enkelte kolonne og de store bogstaver viser signifikans mellem to rækker (hhv. 0N, 225N og Af-

græsning).
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3. Afgrødekvalitet 

Kvaliteten bliver påvirket af mange faktorer, og i forsøget har det været muligt at teste effek-

ten af en del. Management var forskellig på de forskellige gårde, det gjaldt bl.a. afgrøde-

mængde ved slæt og afgrødehøjde ved afgræsning. Der var derfor signifikant forskel mellem

gårdene mht. afgrødekvalitet. Kvaliteten var generelt bedst i Bramming, hvor der blev taget 

tidlige slæt (data ikke vist), mens kvaliteten var mere ens de øvrige steder. Generelt blev 

råproteinindholdet påvirket meget mere end fordøjeligheden af organisk stof.  Der blev også 

målt for træstof, men resultater herfra er ikke vist, da sammenhængene til træstof i store træk 

svarede til fordøjelighed af organisk stof (IVOS). En oversigt er vist i tabel 8.

Tabel 8. Oversigt over effekten af forskellige parametre på kvalitet; råprotein, fordøje-

lighed af organisk stof (IVOS) og FE-koncentrationen (FE/kg tørstof). Ikke signifikante 

virkninger er vist med NS, og ved signifikante virkninger er der angivet, i hvilken tabel 

(T), figur (F) eller ligning (L) resultaterne er vist. Mindre signifikante virkninger omta-

les i teksten (TX). 

Kvalitetsparametre

Slæt Råprotein IVOS FE-konc.

Gødningsniveau T9  T10  F10 NS NS

Alder (1. kontra 2. brugsår) T11 NS NS

Benyttelse året før (slæt/afgræsning) T12 NS NS

Hvidkløverandel1) L2 NS NS

Afgrødemængde1) 1. slæt L3 L4 L5

Afgrødemængde1) de øvrige slæt TX TX TX

Afgræsning

Gødningsniveau T10    F10 NS NS

Hvidkløverandel1) L1 NS TX

Dødt plantemateriale1) TX L6 L7

Afgrødemængde1) TX NS NS
1) Effekten af hvidkløverandel, dødt plantemateriale og afgrødemængde er beregnet som en kovarian-

sanalyse med hhv. kløverandel, dødt pl.materiale og afgrødemængde som kovariat og gødningsniveau,

sted og år som klassevariabel. De øvrige analyser er alm. variansanalyse (GLM i SAS). 

a.  Gødningsniveau

Gødningsniveauet havde ingen signifikant indvirkning på fordøjeligheden af organisk stof el-

ler på koncentrationen af foderenheder (Tabel 9). Der var dog både ved slæt og afgræsning 

tendenser til faldende fordøjelighed med stigende N-tilførsel (Figur 10). Fordøjeligheden var 

om foråret og sommeren på samme niveau ved slæt og afgræsning, mens der om efteråret var 

en lavere fordøjelighed ved afgræsning. Indholdet af råprotein blev til gengæld påvirket en del 

af gødningsniveauet (Figur 10). Først på sæsonen var råproteinindholdet større ved 225N end 

ved de øvrige gødningsniveauer, men i løbet af sæsonen blev det omvendte tilfældet, at råpro-

teinindholdet var størst i de ugødede parceller. Dette forløb gennem sæsonen var gældende for 

både slæt og for afgræsning (Figur 10). Råproteinindholdet steg mere gennem sæsonen ved 
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slæt end ved afgræsning, og stigningen gennem sæsonen var størst i de ugødede parceller, 

hvor udviklingen af kløver var størst. Selv om kløvergræsset ved afgræsning har fået tilført 

kvælstof via køernes urin og gødning har niveauet for råproteinindhold ikke været større end 

ved slæt (Figur 10).
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N-tilførslen påvirkede kun i mindre grad råproteinindholdet i arterne, dvs. i hhv. græs og klø-

ver (Tabel 9). N-tilførslen havde kun først på sæsonen en effekt, idet indholdet af råprotein i 

græs var større ved 225N end ved 0N (Tabel 10), hvorimod råprotein i hvidkløver var helt 

upåvirket af N-tilførsel. I hvidkløver var indholdet af råprotein samtidig meget mere konstant 

gennem sæsonen end i græs, hvor indholdet steg en del gennem sæsonen især ved slæt (Tabel 

9). Indholdet i hele afgrøden var således meget afhængigt af kløverandelen, og da denne steg 

gennem sæsonen ved de mindste N-tilførsler, har det været den primære grund til vekselvirk-

ningen mellem N-tilførsel og tidspunktet i sæsonen, hvilket også kan ses i tabel 9 og figur 10. 

I totalafgrøden indgik også dødt plantemateriale, hvor indhold af råprotein er meget lavt. Der-

for vil udregning af hele afgrødens råproteinindhold ud fra kløverandel og arternes indhold af 

råprotein give et større indhold end det viste i tabellen. 

Figur 10. Indhold af råprotein og fordøjelighed af organisk stof (IVOS) gennem sæsonen 

ved hhv. slæt og afgræsning i de samme marker. Resultater fra 1. brugsår 
Forskellig bogstaver indenfor det enkelte slæt eller afgræsningsperiode angiver signifikant forskel (P<0,05).
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Tabel 9. Råprotein koncentrationen i græs og hvidkløver samt i hele afgrøden, dels ved 

slæt og dels ved reguleret storfoldsafgræsning. Andelen af hvidkløver er desuden vist. 

Resultater fra ni 1. års marker.

Slæt Græs Hvidkløver Hele afgrøden Kløverandel

 0N 225N  0N 225N  0N 225N  0N 225N

1 11,5b 14,9a 25,3 25,7 12,8b 14,9a 11,4a   5,3b

2 13,0 15,1 23,0 23,8 15,5 14,8 27,8a   9,3b

3 16,7 16,4 24,0 24,1 19,7a 16,9b 46,5a 12,2b

4 19,5 19,0 27,4 27,4 20,5a 18,0b 27,0a   4,1b

Storfolds- Græs Hvidkløver Hele afgrøden Kløverandel

afgræsning 0N 225N 0N 225N 0N 225N 0N 225N

Maj-15.juli 13,2b 18,4a 26,8 28,7 13,9b 17,4a 15,2a 6,1b

15.juli-aug. 15,8 17,5 27,2 28,9 16,5 16,1 23,9a 7,9b

Sept. 18,7 19,0 31,7 31,1 18,0 15,7 22,5a 7,3b

Vekselvirkning:
Slæt*gødningsmængde: græs (P=0,02), kløver (NS), hele afgrøden (P<0,01) og kløverandel (P=0,04)

Afgræsningsperiode*gødningsmængde: græs (P=0,12), kløver (NS), hele afgrøden (P=0,15) og klø-

verandel (NS) 
Forskellige bogstaver indenfor gødningsniveau angiver signifikant forskel (P<0,05).

Ved engangstilførsel af 150 N i foråret var indholdet af råprotein forholdsvis højt ved 1. slæt i 

de tilfælde, hvor 1. slæt blev høstet tidligt (Tabel 10). Udbyttet var også noget større. Ved et 

senere 1. slæt, først i juni, var forskellene meget mindre. Ved afgræsning var der ingen signi-

fikant forskel på indholdet af råprotein (resultater ikke vist), hvor prøverne var udtaget i sidste 

halvdel af maj. Det udelukker imidlertid ikke, at der kan have været forskel tidligere, f.eks. li-

ge efter udbinding.

Tabel 10. Råproteinindhold og tørstofudbytte ved tilførsel af 150 N om foråret i forhold 

til fire gange gennem sæsonen samt ved 0 N.

Tidligt 1. slæt Senere 1. slæt 

% råprotein hkg tørstof/ha % råprotein hkg tørstof/ha 

0 N 16,3b  9,8c 10,4b 39,0b

150 N 15,0c 18,0b 11,4b 56,0a

150 N forår 23,1a 24,6a 12,8a 58,2a

Forskellige bogstaver indenfor hver række angiver signifikant forskel (P<0,05).

b.  Alder 

I 2. brugsår var råprotein indholdet lidt højere i 1. slæt end i 1. brugsår, mens der i resten af 

sæsonen ikke var nogen forskel (Tabel 11). Resultaterne i tabel 11 er fra marker, hvor der er 

slættet på samme tidspunkt i de to brugsår. Årsagen til forskellen om foråret synes primært at 

være et højere råprotein indhold i græsset om foråret, idet der som gennemsnit i 1. brugsår var 
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12,0 %, mens der i 2. brugsår var 14,4 % råprotein i græsset. I hvidkløveren var der ingen for-

skel.

Tabel 11. Råproteinindhold ved slæt i græs, hvidkløver og hele afgrøden i hhv. 1. og 2. 

brugsår. Slættene er taget på samme tidspunkt. I alt 9 marker af hhv. 1. og 2. brugsår. 

Slæt Græs Hvidkløver Hele afgrøden

1. år 2. år 1. år 2. år 1. år 2. år 

1 12,0b 14,4a 25,4 25,5 12,9b 14,0a

2 13,8 14,3 23,4 23,3 14,8 14,8

3 16,1 17,0 24,0 24,1 17,8 17,8

4 19,0 19,5 27,4 27,4 18,5 19,0
Forskellig bogstav indenfor afgrødetype angiver signifikant forskel (P<0,05).

c.  Eftervirkning efter benyttelse (slæt eller afgræsning)

Hvor der havde været afgræsning i 1. brugsår var indholdet af råprotein lidt højere i forårs-

væksten i 2. brugsår, end hvor der havde været slæt (Tabel 12), mens der ikke var nogen ef-

fekt på de øvrige kvalitetsparametre. Når der ikke var forskel på råproteinindholdet i hverken 

græs eller kløver, og der alligevel var forskel på indholdet i hele afgrøden skyldes det, at klø-

verandelen var signifikant højere efter afgræsning (8% af tørstof) end efter slæt (5% af tør-

stof). I resten af vækstsæsonen var der ingen signifikante eftervirkninger efter forskellig be-

nyttelse.

Tabel 12. Kvalitet ved slæt med forskellig tidligere benyttelse. I alt 4 tilfælde ved 1. slæt 

og 10 tilfælde ved de øvrige slæt.

Benyttelse 1. slæt 2.-4. slæt 

% råprot.

afgrøden

% råprot.

græs

IVOS % råprot.

afgrøde

% råprot.

græs

IVOS

Ren slæt 12,4b 12,9 75,8 16,5 16,0 73,4

Slæt i af-

græs.marken

13,5a 12,8 76,3 17,0 15,8 72,0

Forskelligt bogstav indenfor kolonner angiver signifikant forskel (P<0,05).

d.  Kløverandel 

Da råproteinindholdet var betydelig højere i hvidkløver end i græs kan det forventes at råpro-

teinindholdet stiger med kløverandelen. Dette var også tilfældet både ved slæt og afgræsning. 

Ved begge benyttelser var der en forholdsvis tæt sammenhæng (Ligning 1 og 2), når det tages 

i betragtning, hvor variable forhold, hvorunder der er udtaget prøver. Ved slæt er resultater fra 

den sidste del af sæsonen ikke medtaget, da udbyttet her var lavt og afgrødemængden også 

har en betydning for råproteinindholdet (jf. 3e). Kløverandelen havde en større betydning ved 

afgræsning end ved slæt. Ved en stigning på 10 %-enheder i kløverindhold steg råprotein-

indholdet således i gennemsnit med 2,3 %-enheder ved afgræsning og 1,4 %-enheder ved 

slæt. Andelen af hvidkløver havde ingen effekt på fordøjeligheden af organisk stof, og heller 
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ingen betydende effekt på FE-koncentrationen. Ved afgræsning havde kløverandelen en me-

get lille positiv effekt på FE-koncentrationen (R2=0,07; P<0,0005).

Afgræsning:

% råprotein= 12,9 + 0,23*% hvidkløver  (R2=0,40  n=128) (Ligning 1) 

Slæt (1.-3. slæt): 

% råprotein= 13,2 + 0,14*% hvidkløver  (R2=0,36 n=339)    (Ligning 2)

e.  Afgrødemængde

Ved 1. slæt havde afgrødemængden stor betydning for kvaliteten. Fordøjelighed af organisk 

stof faldt med stigende afgrødemængde. Ved en stigning i afgrødemængde på 1 t tørstof/ha 

faldt IVOS med næsten 2 enheder og foderenhedskoncentrationen faldt med 0,04 enheder 

(Ligning 4 og 5). Råproteinindholdet faldt med stigende afgrødemængde, men sammen-

hængen var mindre sikker. Det skyldes, at råproteinindholdet ved samme afgrødemængde var 

mindre på studielandbruget i Aulum end på de andre brug (data ikke vist). I resten af vækst-

sæsonen var der i princippet samme tendenser men sammenhængene var mindre sikker 

(råprotein R2=0,08; IVOS R2=0,08 og FE-konc. R2=0,14). Det samme var gældende ved af-

græsning (råprotein R2=0,07). Andre faktorer har således haft meget større betydning for kva-

liteten end afgrødemængden.

Afgrødemængde ved 1. slæt (0,9-7,1 t TS/ha): 

% råprotein =  17,5  –    1,1*t TS/ha     (R2=0,30 n=80)    (Ligning 3)

% IVOS      =  81,7  –    1,8* t TS/ha    (R2=0,63 n=80)    (Ligning 4)

FE/kg TS    =  1,07  – 0,041*t TS/ha    (R2=0,69 n=80) (Ligning 5) 

f.  Dødt plantemateriale ved afgræsning 

Andelen af dødt plantemateriale ved afgræsning udgjorde ofte en betydelig del af plante-

tørstof, i gennemsnit 17,5% + 12,1. Denne del havde en stor betydning for fordøjeligheden af 

organisk stof og for FE-koncentrationen (Ligning 6 og 7). For hver ekstra 10 %-enheder dødt 

plantematerialer faldt IVOS med næsten 3 enheder og FE-koncentrationen med 0,05 enheder. 

Andelen af dødt plantemateriale havde også en mindre betydning for råproteinindholdet, idet 

råprotein faldt (R=0,09; P<0,006) med andelen af dødt materiale.

Afgræsning:

% IVOS   =  76,4 –  0,28 *%dødt plantemateriale     (R2=0,48 n=80) (Ligning 6) 

FE/kg TS =  0,93 –  0,005*%dødt plantemateriale    (R2=0,40 n=80) (Ligning 7) 
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4. Rødkløver kontra hvidkløver 

Ved Silstrup Forsøgsstation blev forsøget udført i 2000 og 2001 med både hvid- og rødkløver 

i blandingen. Der blev taget et slæt i alle parceller og først derefter var der tre benyttelser. Den 

botaniske sammensætning blev meget påvirket af benyttelsen. Rødkløveren var etableret godt 

og ved 1. slæt var den botaniske sammensætning uden N-tilførsel i gennemsnit: 57 % græs, 

33 % rødkløver og 10 % hvidkløver. Ved slæt klarede rødkløveren sig godt resten af sæsonen 

(Figur 11). Ved rationsgræsning var er en mindre andel rødkløver og ved storfoldsafgræsning

konkurrerede rødkløveren dårligt, og der var kun en begrænset andel. Hvidkløveren kunne 

imidlertid ikke i tilstrækkelig grad ’komme’ igen ved afgræsning, når rødkløveren blev 

trængt, og der var derfor forholdsvis meget græs især ved storfoldsafgræsning (Figur 11). 
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Figur 11.  Botanisk sammensætning ved forskellig benyttelse efter 1. slæt på Silstrup 

Forsøgsstation.
*P<0,05 **P<0,01 ***P<0,001

Råproteinindholdet var det samme i hvidkløver som i rødkløver ved storfoldsafgræsning, hvor 

begge arter blev græsset godt i bund (Tabel 13). Ved slæt og rationsgræsning var indholdet 

derimod lidt større i hvidkløver end i rødkløver, forskellen var dog forholdsvis lille i betragt-

ning af, at rødkløveren var meget kraftig. Råproteinindholdet var lavest ved slæt og højest ved 

storfoldsafgræsning. Når der på Silstrup var så stor forskel mellem storfoldsafgræsning og 

slæt, modsat de øvrige forsøgssteder (jf. Figur 10), må det skyldes, at der blev græsset godt i 

bund på Silstrup (jf. tabel 4), hvorfor der ikke var så meget dødt materiale.

Tabel 13. Indhold af råprotein ved forskellig benyttelse efter 1. slæt på Silstrup Forsøgs-

station.

Slæt Rations

græsning

Storfolds-

afgræsning

Græs 16,7c 20,4c 20,7b

Rødkløver 25,0b 28,5b 32,2a

Hvidkløver 27,1a 30,2a 32,3a

Forskellig bogstav indenfor benyttelse angiver signifikant forskel (P<0,05).
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5. N-balancer 

Simple N-balancer er vist i tabel 14, hvor de vigtigste mængder af N-tilført og N-fraført er 

vist. Forudsætningerne for beregningerne var : 

Gødning: N-tilført ved mineralsk gødning.

Høstet/ædt: Høstet ved slæt er beregnet ud fra Haldrup-høst. Den afgræssede mængde er be-

regnet ved interpolation i afgræsningsperioderne ud fra målingerne i tre enkeltuger. Den af-

græssede mængde er således behæftet med en væsentlig usikkerhed.

Fiksering: Beregnet ud fra Høeg-Jensen et al. (2004). I denne beregning indgår forsøgsresul-

taterne: mængde kløver over stubhøjde og koncentrationen af N i kløveren. Der er beregnet 

for hhv. rød- og hvidkløver ved hhv. slæt og afgræsning. 

Balance-1: Tilført (gødning + fikseret) – fraført (høstet/ædt). 

Urin + gødning: Da der ikke forelå tilstrækkelige informationer til eksakt beregning af opta-

gelse under afgræsning, er der lavet en fiktiv beregning. Der er forudsat en optagelse pr. ko på 

8 FE/dag i gennemsnit, og at køerne græssende både dag og nat. Der er forudsat, at 70 % af 

urin og gødning blev afsat i marken, og at en ko udskilte 120 kg N/år. Beregning af udskillel-

sen af urin og gødning er således behæftet med væsentlig usikkerhed.

Balance-2: Balance-1 + urin og gødning. 

Om foråret ved gødskning var der en meget begrænset mængde mineralsk-N i jorden. I foråret 

2001 og 2002 blev der taget jordprøver til 50 cm dybde. I Aulum, hvor jorden indeholdt mere

humus end de øvrige steder, var der generelt lidt mere ammonium (4,3 ppm NH4-N kontra 2,8 

ppm NH4-N de øvrige steder i 0-50 cm dybde). Om foråret i 1. brugsår var der kun lidt mine-

ralsk-N, i gennemsnit 3,3 ppm NH4-N og 1,2 ppm NO3-N. I foråret i 2. brugsår, hvor der i 1. 

brugsår havde været vidt forskellig benyttelse, var mængden af mineralsk N også begrænset. 

Gødningsniveauerne havde ingen effekt på mineralsk-N. Efter afgræsning i 1. brugsår var der 

i gennemsnit 4,2 ppm NH4-N og 1,0 ppm NO3-N, mens der efter slæt var 3,7 ppm NH4-N og 

1,2 ppm NO3-N. Selv om der var små forskelle, var indholdet af nitrat og ammonium altid 

lavt og udgjorde under 50 kg N/ha. 

Ved Aulum, Bramming og Djursland var det kun hvidkløver, som fikserede kvælstof. I mar-

ker med en lille kløverandel (Tabel 14 A) blev der ifølge beregningerne ikke fikseret ret me-

get kvælstof (2-29 kg N/ha), men der blev alligevel høstet eller afgræsset så meget kvælstof,

at N-balancen (1) blev negativ ved de laveste N-gødningsniveauer, op til 100 kg N/ha ved 

slæt uden N-tilførsel. Ved afgræsning blev der dog tilført betydelig mere N end der blev fjer-

net, når gødning og urin afsat under afgræsning blev taget med. I markerne med en god klø-

verandel blev der fikseret op til 187 kg N/ha, men ved de laveste gødningsniveauer blev der 

stadigvæk høstet en større mængde N end tilført, så N-balancen(1) var negativ (Tabel 14 B). 

Ved Silstrup var der både rød- og hvidkløver i afgrøden. Rødkløveren var så kraftig, at fikse-

ringen blev betydelig, ifølge beregningerne op til 369 kg N/ha pr. år. N-balancen(1) blev der-

for også positiv ved alle gødningsniveauer.
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Tabel 14. N-balance (kg N/ha) ved slæt og afgræsning i de samme 1. års marker ved lav 

og ved høj kløverandel på studielandbrug (Aulum, Bramming, Djursland) samt på 

Silstrup Forsøgsstation. ’Afgræsning + slæt’ er betegnelsen for de parceller, hvor benyt-

telsen var som praksis i marken. Dvs. der indgik også hvileperioder med slæt i de fleste 

marker.

Forudsætninger for beregningen er beskrevet i teksten. 

A. Lav kløverandel (<10% kløver ved 1. slæt ved 0N, i alt 3 marker)

Aulum og Djursland 

Gødning Høstet/ædt Fiksering Balance-1* Urin + gødn. Balance-2*

Slæt

0 129 29 -100

75 156 11 -71

150 204   4  -50 

225 228   2     0 

Afgræsning + slæt

0 101 20  -81 101   20 

75 132 12  -45 132   87 

150 122   6   34 122 156

225 175   9   59 175 234

B. Høj kløverandel (>10% kløver ved 1. slæt ved 0N, i alt 6 marker)

Aulum, Bramming og Djursland 

Gødning Høstet/ædt Fiksering Balance-1 Urin + gødn. Balance-2

Slæt

0 241 187 -54

75 244 149 -20

150 265 117    1 

225 292   81  14 

Afgræsning + slæt

0 206 160 -46   86   40 

75 177   89 -13   81   68 

150 217   77   10 104 114

225 231   61   55 102 157
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C. Silstrup Forsøgsstation (2 marker)

FikseringGødning Høstet/ædt

Hvid   Rød

Balance-1 Urin + gødn. Balance-2

Slæt

0 304   81 288   65 

75 282   67 248 108

150 292   58 168   84 

225 304   49 193 162

Afgræsning + slæt

0 237 127 139   29    96 125

75 237   93 125   56 106 162

150 248   58   85   45 104 149

225 262   50   91 104 106 210

*Balance-1: Tilført (gødning + fiksering) – fraført (høstet/ædt) 

  Balance-2: Balance-1 + urin og gødning afsat under afgræsning 
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Diskussion

Størrelsen af N-respons 

Ved N-tilførsel var der som gennemsnit en lineær stigning i udbyttet både ved slæt og i den 

første del af vækstsæsonen ved storfoldsafgræsning. Det tyder på, at udbytteoptimum ikke var 

opnået ved det højeste N-niveau på 225 kg N, hvilket også bekræftes af tidligere slætforsøg 

med kløvergræs (bl.a. Jakobsen & Bentholm, 1984; Søegaard, 1990a). I slætforsøg med klø-

vergræs er der på tværs af forsøg fundet en N-respons fra 4 til 17 kg tørstof/kg N med et gen-

nemsnit på 9 (Frame & Newbould, 1986). Der var en endnu større variation mellem de mar-

ker, der indgik i nærværende forsøg, 3-23 kg tørstof/kg N, og gennemsnittet var også højere

for 1. års markerne, 16 kg tørstof hhv. 13 FE pr. kg N. Formålet med at udføre forsøget på 

studielandbrug var bl.a. at undersøge, om N-responsen var lavere i marker med forholdsvis 

høj frugtbarhed. Dette har således ikke at kunnet bekræftes. En af årsagerne kunne være, at 

der i praksis normalt er en mindre andel af kløver i afgrøden end på forsøgsstationsjord (bl.a. 

Søegaard, 1990, 1998, 2002; Søegaard et al., 2001 sammenlignet med dette forsøg), og en 

mindre kløverandel øgede netop N-responsen i dette forsøg (se senere). Den forholdsvis lave 

kløverandel kan således i sig selv have været med til at øge N-responsen generelt på Studie-

landbrugene i forsøget. Der kan imidlertid også have været andre årsager, som forskelle i drift 

mv., som ikke er afdækket af denne undersøgelser. 

N-respons ved slæt i forhold til afgræsning 

Ved storfoldsafgræsning kunne N-responsen for hele sæsonen ikke beregnes direkte, men

blev indirekte beregnet til 7,5 kg tørstof hhv. 7,5 FE pr. kg N, dvs. halvt så stor som ved slæt. 

Den fundne forskel mellem slæt og afgræsning kan ikke sammenlignes med andre forsøg, idet 

der ikke er fundet andre gødningsforsøg med slæt og afgræsning, hvor afgræsning er foretaget 

af kvæg. I to hollandske forsøg med alm. rajgræs i renbestand er der også fundet en noget 

større N-respons ved slæt end ved hhv. rotationsgræsning og storfoldsafgræsning (Lantinga et 

al., 1999; Deenen & Lantinga, 1993). I et australsk afgræsningsforsøg med hvidkløvergræs, 

hvor slæt ikke indgik, fandt McKenzie et al. (2003a) en N-respons i afgræsset tørstof på 11 

kg/kg N, dvs. lidt større end nærværende forsøg, og kløverandelen blev ikke påvirket af N-

tilførslen (McKenzie et al., 2003b). Kløverandelen blev til gengæld kraftig påvirket i nærvær-

ende forsøg (jf. figur 5), hvilket antyder, at vækstforholdene har været meget forskellige i de 

to forsøg.

Forsøget har således kunnet sandsynliggøre hypotesen, at N-responsen ved slæt er større end 

ved afgræsning. Årsagerne til dette kan sandsynligvis findes i et kompleks af faktorer. Gød-

ningsniveauet er reelt større ved afgræsning, da der tilføres N via de græssende dyrs urin og 

gødning. I forsøget blev det beregnet til 81-175 kg N/ha/år (jf. tabel 14). Dette kan argumen-

tere for en mindre N-respons ved afgræsning sammen med der forhold, at mineraliseringen af

N er fundet betydelig større, 40-110 kg N/ha, ved afgræsning end ved slæt (Hassink, 1992). 

Som forklaring på den øgede mineralisering, er der peget på tilførsel af organisk-N som den 

primære årsag. Tilførsel af uorganisk-N havde til gengæld ingen indvirkning på mineralise-
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ringen (Hassink, 1992). I ren græs uden kløver er der generelt i ældre forsøg fundet en lidt 

mindre N-respons ved afgræsning end ved slæt, men N-responsen er ikke sænket så meget

som den ekstra tilførsel af urin-N og gødning-N i sig selv skulle betinge (Whitehead, 1995). 

Det samme synes at være tilfældet i dette forsøg, hvilket bl.a. kan ses ved at kløverandelen 

var den samme ved slæt som ved afgræsning ved samme tilførsel af handelsgødnings-N (jf. 

tabel 6). Ved afgræsning bliver planterne afbidt hyppigere end planterne bliver afhugget ved 

slæt. N-responsen i kløvergræs er normalt mindre jo hyppigere slæt der tages (Frame & New-

bould, 1986), hvilket også er bekræftet i danske undersøgelser (Søegaard, 1990a). Den hyppi-

ge afbidning kan således også være en årsag til mindre N-respons ved storfoldsafgræsning. 

Ved storfoldsafgræsning er der yderligere en begrænset mængde bladmasse til fotosyntese. På 

studielandbrug er der målt et bladarealindeks på 0,6-2,3 i marker afgræssset af malkekvæg

(Søegaard, 2002), og produktionen er derfor mindre end den potentielt mulige. Bladarealet 

kan derfor også være medvirkende til, at responsen på den tilførte N er mindre i storfoldene 

end ved slæt, hvor bladarealet det meste af tiden ikke er begrænsende for produktionen. Med 

stigende N-tilførsel mindskes kløverandelen og græsandelen øges, hvilket også var tilfældet i 

dette forsøg. Indenfor det spænd i N-tilførsel, som var gældende i dette forsøg, findes normalt

en stigende skudtæthed i græsset med stigende N-tilførsel. F.eks. fandt McKenzie et al. 

(2002) ved rotationsgræsning ved helt de samme N-mængder som i dette forsøg, en stigende 

skudtæthed i græs og næsten samme tæthed af vækstpunkter i hvidkløver. Først ved større N-

tilførsler er der fundet større huller i græsbestanden, ved 400 kg N og opefter i græs i ren-

bestand som blev rotationsafgræsset (Lantinga et al., 1999). I nærværende forsøg blev græs-

sets skudtæthed ikke målt, men græsset synes at være tættest ved det højeste N-niveau både 

ved slæt og afgræsning. Hvidkløverbestanden blev til gengæld analyseret. Ved det højeste 

gødningsniveau, 225 N, var kløverbestanden mere hullet ved slæt end ved afgræsning. I efter-

året af 2. brugsår var der således i 17 hhv. 12 % af tilfældene mere en 10 cm til nærmeste

vækstpunkt for hvidkløver, og som gennemsnit var der 23 hhv. 14 cm til nærmeste vækst-

punkt (jf. tabel 7). Omvendt var hvidkløveren ved 0 N tættere ved slæt end ved afgræsning, 

og der var næsten ingen huller i bestanden. Dette kunne have betydet bedre vækstforhold for 

kløveren ved afgræsning højt gødet og kan have været med til, at forskellen på N-respons

mellem slæt og afgræsning ikke blev større end tilfældet. På den anden side var kløverandelen 

mere konstant gennem sæsonen ved afgræsning end ved slæt, hvor der var store svingninger 

med den mindste kløverandel ved første og sidste slæt og største andel midt på sommeren. 

Den svingende kløverandel kan også have været medvirkende til en større N-respons ved slæt, 

fordi kløveren ikke har kunnet bidrage så meget til produktionen især gennem foråret, hvor 

produktionen er stor.  Forskellene mellem slæt og afgræsning er således mange, og den min-

dre N-respons ved afgræsning i forhold til slæt kan sandsynligvis findes i et kompleks af 

ovennævnte faktorer.

Når der ved storfoldsafgræsning kun var en udtalt N-respons i den første halvdel af sæsonen, 

kan det netop skyldes nogle af de ovennævnte faktorer, hvor flere bliver mere udtalt som sæ-

sonen skrider frem. Det gælder især for mængden af urin-N og gødnings-N samt for blad-

arealet, som normalt bliver mindre gennem sæsonen. Det var også gældende i dette forsøg, da 
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afgrødehøjden blev mindre (jf. tabel 3). Den manglende respons i den sidste halvdel af sæson-

en antyder, at tilførsel af N til storfolden kan begrænses til foråret/forsommeren.

Resultaterne fra rationsgræsning i forsøget var af begrænset omfang og generaliserings-

værdien er derfor begrænset. På Silstrup var N-responsen noget større ved rationsgræsning

end ved slæt (jf. tabel 5), hvilket ifølge ovennævnte ikke kan støttes af andre forsøg. Det kan 

evt. skyldes, at der indgik rødkløver i blandingen, og rødkløverandelen blev kraftig nedsat ved 

rationsgræsning i forhold til slæt (jf. figur 11). I de refererede forsøg har rødkløver ikke ind-

gået. I Bramming var N-responsen den samme ved slæt som ved rationsgræsning, men der var 

betydelig usikkerhed i resultaterne. Resultaterne vil derfor ikke yderligere blive diskuteret.

Kløverens indvirkning på N-respons 

Kløverandelen havde en stor betydning for N-responsens størrelse. Ved slæt faldt N-respon-

sen således med ca. 4 kg tørstof/kg N, når der var 10%-enheder mere kløver (målt uden N-

tilførsel i 1. slæt, jf. figur 2). Når der var 25-30% kløver af tørstof, var der således kun en N-

respons på ca. 8 kg tørstof/kg N. Denne effekt synes umiddelbart logisk, idet N-fikseringen 

fungerer som buffer i kløvergræsmarken. Ved lille N-tilførsel kan marker med stor kløver-

andel, og dermed stor N-fiksering, bedre kompensere for manglende N via gødskning. Ved en 

stor mængde N-gødning har kløverandelen fra starten mindre betydning, da kløveren konkur-

reres mere eller mindre væk, og N-fiksering bliver lille. Det er ikke fundet litteratur, der bely-

ser dette emne, men Whitehead (1995) nævner også denne effekt af kløver som oplagt, bl.a. 

ud fra at N-responsen i kløvergræs i flere forsøg er fundet betydelig mindre end i ren græs. N-

gødskningen vil således kunne bruges strategisk, ved at tilføre en større N-mængde, hvor klø-

verandelen er lille, og omvendt tilføre mindre på marker med meget kløver. Den samlede N-

respons ville således blive større.

I marker med forholdsvis lidt kløver (<10% af tørstof ved 1. slæt ugødet) blev kløverandelen 

ikke øget væsentligt gennem sæsonen i ugødede parceller hverken ved slæt eller afgræsning 

(jf. figur 9). Det antyder, at det ikke var muligt at få kløveren til at brede sig så meget, så der 

kunne blive en stor kløverandel og dermed lille N-respons. I marker med et rimeligt kløver-

dække om foråret i 1. brugsår (<10 cm fra et tilfældigt punkt og til det nærmest kløver-

vækstpunkt, jf. figur 8 og 9) var dette ikke tilfældet. Her steg kløverandelen betydeligt gen-

nem sæsonen. Tætheden af vækstpunkter har her været tilstrækkelig til, at kløveren har

kunnet brede sig. Det findes ofte, at kløverandelen svinger fra år til år i længerevarende mar-

ker, og der peges på jordens indhold af organisk-N som en årsag til dette (Schwinning & Par-

sons, 1996; Loiseau et al., 2001). I forsøget var der imidlertid ingen sammenhæng mellem

udbytteniveauet (årsudbytte i ugødet) og N-responsen eller udnytteniveauet og kløverandelen 

(% kløver ved ugødet i 1. slæt). Årsagen til at kløveren i nogle marker var dårligt etableret, og 

hvor kløveren samtidig synes konkurrencesvag, synes derfor ikke direkte at kunne findes i 

forskelle i jordens frugtbarhed.
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Kløverandel ved slæt og afgræsning 

I forsøget var der samme gennemsnitlig kløverandel af afgrødetørstof ved de forskellige N-

niveauer (jf. tabel 6). Det er veldokumenteret, at afgræsning med får nedsætter kløverandelen 

i forhold til slæt, mens der er mindre dokumentation vedr. kvægafgræsning. Kløverandelen 

blev i forhold til slæt nedsat ved rotationsgræsning (Schrils, 2002) og ved storfoldsafgræsning 

(Søegaard et al., 2001). En væsentlig årsag til den mindre kløverandel ved afgræsning menes

at være pletter, hvor kløveren konkurrerer dårligt, især i urinpletter (Marriott, 1990; Edwards

et al. 1996), ligesom N-niveauet reelt er højere pga. urin og gødningsafsætning. I forsøget 

blev storfoldsparcellerne behandlet som marken generelt. Dvs. der blev på to af studieland-

brugene taget et til to slæt gennem sæsonen, mens der på det sidste landbrug kun var afgræs-

ning. Slættene har været med til at dæmpe effekten af afgræsningen. Der blev også afpudset

som resten af marken, en til to gange. I vraggræs omkring gødningsklatter nedsættes antallet 

af hvidkløverens vækstpunkter (Marriott et al. 1991; Søegaard et al., 2001). Afpudsning er så-

ledes også med til at dæmpe effekten af afgræsning. Endelig var råproteinindholdet forholds-

vis lavt og var samtidig meget konstant ved afgræsning gennem sæsonen, især i de gødede 

parceller (jf. figur 10). Ved registreringer på studielandbrug er der flere gange fundet en stig-

ning gennem sæsonen, også selv om der er taget et-to slæt (Nielsen & Mikkelsen, 1999; Søe-

gaard et al., 2001). Det kan tyde på en begrænset effekt af urinen, evt. fordi koncentrationen 

af N ikke har været så høj. Set ud fra synligheden af urinpletterne i markerne, farve og svid-

ning, kunne dette godt have været tilfældet. Koncentrationen af N i urinen afhænger meget af 

indholdet i både afgræsningsgræs og suppleringsfoder (Whitehead, 1995), og det kunne såle-

des tyde på, at management på landbrugene har været med til at holde kløverniveauet i stor-

foldene.

Udbytte i 1. og 2. brugsår 

I løbet af årene med kløvergræs i sædskiftet akkumuleres organisk-N og organisk-C i jorden 

(Johnston et al., 1994; Schrils et al., 2002) og mineraliseringen af N bliver derfor også større. 

Der var derfor forventet, at N-responsen ville falde med årene, når jorden ydede et stigende 

bidrag. Det viste sig også at være tilfældet. N-responsen ved slæt i 1. brugsår blev estimeret til 

at være 3 kg tørstof/kg N større end i 2. brugsår, når eftervirkninger var elimineret. Schrils 

(2002) fandt også en mindre N-respons i kløvergræs, mens McKenzie (2003a) fandt samme 

N-respons over år under afgræsning ved helt samme gødningsniveauer som i dette forsøg men

med en upåvirket kløverandel. Det tyder på, at vækstbetingelserne har været anderledes end i 

nærværende forsøg. Udbyttet i 2. brugsår var lavere end i 1. brugsår og forskellen kom næsten 

kun til udtryk i 1. slæt (jf. figur 4). Plantevæksten har således ikke været så kraftig om foråret 

i 2. brugsår, sandsynligvis fordi overvintringen har været dårligere. Forskellen i N-responsen 

mellem 1. og 2. brugsår kan således ligesom kløverandelen anvendes strategisk ved gødnings-

planlægningen af græsmarkerne.

Afgræsning havde i forhold til slæt en positiv indvirkning på væksten om foråret året efter.

Udbyttet ved 1. slæt steg med 28%, og kløverandelen var næsten den samme. I et tidligere 

forsøg blev der fundet en stigning af samme størrelse (26%) (Søegaard et al., 2001). Den stør-
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re vækst skyldes sandsynligvis forhold, som tidligere er omtalt i dette afsnit; dels den større 

tilførsel af N via urin og gødning (jf. tabel 14) og dels en tættere græsbestand ved afgræsning. 

Desuden tilføres der også andre næringsstoffer via urin og gødning, som også kan have haft 

en gavnlig effekt. I ren græs fandt Hassing (1992) også en positiv eftervirkning efter afgræs-

ning og stigningen for hele 2. brugsår svarede til en tilførsel på 50 kg N/ha. I nærværende for-

søg svarede stigningen i 1. slæt alene til ca. 70 kg N/ha, hvilket tyder på en større effekt af af-

græsning i dette forsøg. N-responsen var imidlertid ikke mindre efter afgræsning end efter 

slæt (jf. tabel 2), der var endog en tendens til en større respons. Det synes overraskende, da 

den større tilførsel af N ved afgræsning og dermed større mineralisering (Hassink, 1992) evt. 

kunne bevirke en mindre respons. Når det ikke blev tilfældet, kan det skyldes den tættere af-

grøde, som giver et større potentiale for vækst. Den ovenfor omtalte nedgang i produktionen 

fra 1. til 2. brugsår ved slæt ville således blive elimineret, hvis der havde været afgræsning i 1. 

brugsår.

Forårsgødskning kontra fire tildelinger 

En rationalisering af N-gødskningen blev i forsøget undersøgt ved 150N, ved at éngangs-

tildeling blev sammenlignet med fire tildelingen gennem sæsonen. I det tidlige forår er klø-

vervæksten begrænset af temperaturen modsat sommermånederne, hvor væksten er stor, og 

kløveren konkurrerer godt (Frame & Newbould, 1986). En startgødskning med N om foråret, 

op til 100 N, til kløvergræs er undersøgt i mange forsøg gennem 80’erne og 90’erne, og alle 

med forholdsvis store N-responser, når der sammenlignes med ugødet (oversigter af bl.a. 

Frame & Newbould, 1986; Whitehead, 1995). Der er imidlertid ikke sammenlignet med

gødskning gennem hele sæsonen i disse undersøgelser. I et tidligere dansk forsøg på forsøgs-

stationsjord blev 175 N fordelt på forskellig vis gennem sæsonen til hvidkløvergræs (Søe-

gaard, 1990b). Produktionsforløbet fulgte i høj grad N-tilførslen, mens kløverandelen havde 

det omvendte forløb. Udsvingene gennem sæsonen var større end i nærværende forsøg, men

kløverandelen var også større. Årsudbytte var det samme uanset fordeling af N gennem sæso-

nen ligesom i dette forsøg, når der var meget kløver. Til gengæld blev udbyttet i dette forsøg

mindre ved éngangstilførsel, når kløverandelen var lille (større end 10 cm til nærmeste klø-

vervækst om foråret). Kløveren kunne ikke brede sig tilstrækkeligt i løbet af sommeren, så der

kunne kompenseres for den manglende N-tilførsel.

Ved afgræsning var der også en stor produktion ved engangstilførsel af 150 N, som gennem-

snit ca. 90 FE/ha/dag i foråret/forsommeren. Set fra et managementsynspunkt vil det imidler-

tid ikke altid være en fordel med ekstra stor produktion i denne del af sæsonen, hvor produk-

tionen i forvejen er maksimal. Fordelen vil være større ved slæt, idet første slæt, hvor 

kvaliteten altid er den bedste, vil blive større. Råproteinindholdet var i tilfældene med meget

tidlig 1. slæt noget højere ved éngangstilførsel (23%) i forhold til fire tilførsler (15-16%),

hvorimod der ved et senere 1. slæt ikke var nogle forskelle af betydning (jf. tabel 10). Dette 

antyder, at råproteinindholdet ved tilførsel af store mængder N om foråret til kløvergræs ikke 

vil påvirkes af betydning i 1. slæt, når dette ikke tages før sidst i maj. Ved afgræsning blev der 
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ikke foretages målinger før sidst i maj, hvor engangstilførsel ikke påvirkede råproteinindhold-

et. Undersøgelsen kan til gengæld ikke give information om råprotein lige efter udbinding. 

Afgrødekvalitet

Gødningsniveauet havde begrænset indvirkning på indholdet af råprotein i kløvergræsset,

hvilket også normalt findes i forsøg. Den primære årsag i dette forsøg viste sig at være, at 

råproteinindholdet i hhv. græs og kløver næsten ikke blev påvirket af N-tilførslen, hvorved 

det primært var kløverandelen, som havde en effekt. Kun om foråret steg råproteinindholdet i 

græs med stigende N-tilførsel (jf. tabel 9). At der ved lave temperaturer er en større effekt på 

græssets indhold af råprotein end på kløverens bekræftes af Davidsen et al. (1986) i vækst-

kammerforsøg. I græs og hvidkløver var råproteinindholdet i gennemsnit hhv. 17 og 27%. 

Den store forskel mellem arter bliver også bekræftet af andre forsøg (Behaeghe & Carlier, 

1974; Weller & Cooper, 2001; Elgersma & Schlepers, 1996; Søegaard, 1994). Kløverandelen 

får derfor afgørende betydning for indholdet af råprotein i hele afgrøden. I ren græs øges 

råproteinindholdet kraftigt med stigende N-tilførsel (Thomsen, 1989). Når dette ikke sker, når 

græsset vokser sammen med kløver, kan en væsentlig forklaring være N-frigivelse fra kløve-

rens rødder. Indholdet af råprotein i græs, der vokser sammen med kløver, er således fundet 

betydelig større end græs i monokultur, når begge er ugødet (Elgersma & Schlepers, 1996). 

Dette kan også være med til at forklare at N-tilførslen kun havde en effekt på græssets råpro-

teinindhold om foråret, hvor kløvervækst og mineralisering endnu ikke er så stor. Råprotei-

nindholdet i græs var højere i foråret i 2. brugsår end i 1. brugsår, mens indholdet i kløver ik-

ke var påvirket (jf. tabel 11). En større mineralisering i foråret i 2. brugsår, som diskuteret 

tidligere, kan også være årsag til dette. 

Indholdet af råprotein var mere konstant gennem sæsonen i kløver end i græs. I græsset steg 

det betydeligt gennem sæsonen både ved slæt og afgræsning. Indholdet af råprotein er meget

mindre i græsstængel end i græsblade (Søegaard, 1994), og da stængelandelen både ved slæt 

og afgræsning er størst i den første del af sæsonen, kan det være en årsag til en større stigning 

gennem sæsonen end for hvidkløver.

Afgrødekvaliteten ved afgræsning var generelt lav, både mht. fordøjelighed af organisk stof

og råprotein. Begge dele var på næsten samme niveau som ved slæt og skulle forventeligt ha-

ve været større, da afgrødemængden var mindre end ved slæt. Ved afgræsning blev kløver-

græsset afhugget ved 2,5 cm og indeholdte sandsynligvis derfor mere stub og dødt plante-

materiale end det, som køerne åd. 
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Konklusion

Forsøget viste, at kløvergræsmarker i høj grad kan gødskes strategisk, hvorved den samlede

N-udnyttelse og N-respons vil blive større: 

N-responsen (udbytte/kg N tilført) faldt med stigende kløverandel, hvorfor N-respon-

sen samlet set vil blive større, hvis marker med lille kløverandel får tilført mere N end 

marker med stor kløverandel. 

N-responsen var lavere i 2. brugsår end i 1. brugsår, hvorfor man vil kunne få mere re-

spons ved at tilgodese 1. års markerne.

Ved storfoldsafgræsning var der kun N-respons i første halvdel af sæsonen, dvs. det er 

meget begrænset hvilken N-respons en gødskning fra juli og fremefter vil give. 

Engangstilførsel om foråret ved god kløveretablering øger produktionen om for-

året/forsommeren og mindsker den sidst på sæsonen. Det kan især være aktuelt ved 

slæt og især hvis 1. slæt ikke tages for tidligt. Hvis marken skal bruges året efter kan 

denne gødskninsmetode især være aktuel, da kløveren vil være tættere det kommende

forår. Ved afgræsning vil en stor forårsproduktion derimod ikke altid være ønskelig. 

Afgræsning har en positiv indvirkning på produktionen det efterfølgende forår sam-

menlignet med slæt, og den samlede N-udnyttelse for markerne vil derfor være størst, 

når 1. års marken afgræsses.
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