
Sammendrag af Resultaterne fra de i 1880-1899 ud
førte Forsøg med Rødkløver, Alsikekløver, Hvidkløver, 
Rundbælg, Kællingetand, Humle-Sneglebælg og Lucerne. 

Af Forsøgsbestyrer N. P. Nielsen. 

Den udførlige Beretning om de ved Statens Forsøgsstationer 
udførte Dyrkningsforsøg med ovennævnte Plantearter findes i 
llTidsskrift for Landbrugets. Planteavl", X. Bd. S. 159-323. 
Hovedpunkterne i nævnte Beretning gengives i efterfølgende 
Sammendrag. Tallene i Parentes hen viser til Sidetallene i 
Hovedberetningen. 

I. Forsøg med Rødkløver. 

A. Forsøg med Rødkløver fra forskellige Avlssteder (175-221). 

Tidlig Rødkløver. 

Tidlig Rødkløver giver i toaarige Marker kendelig mindre 
TI dbytte end den sildige Form, men er saare godt egnet til 
Afgræsning. 

Sammenlignet med Sildig Rødkløver giver den rigeligere 
Græsning i U dlægsaaret, tidligere Græsning om Foraaret, taaler 
bedre Tørke og giver første Aar en større Eftergrøde. Der
imod er den mere kortvarig, giver et mindre Udbytte i andet 
Aars Mark og mangler i nogle Tilfælde Haardførhed. 

Mellem Prøverne fra de forskellige Avlssteder har der dog 
været en stor Værdiforskel. Efter samlet Udbytte begge Aar 
kan henr~gnes til: . 

1. Klasse: Schlesisk, Russisk og Da,nsk, hvoraf 
Schlesisk og Russisk hører til de sildigste Former af Tidlig 
Rødkløver. 
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Oversigt over Høudbyttet pr. Td. Ld. efter Kløverfrø fra for
skellige Avlssteder. 
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I Grupper, hvor-
I under Prøverne 
, er indordnede 
I' 
[I (Handelsnavne) 

I 
li 
. 1 

Tidlig Rød-
kløver fra 

Schlesien ... 
Rusland .... 
Danmark .... 
Bøhmen og 

Miihren ... 
Nordamerika . 
Tyskland .... 
Ungarn, Steier· 

mark og Ga-
lizie n ..... 

Rhinegnen og 
Holland ... 

England .... 
Frankrig .... 
Italien ..... 

I 
Sildig Rød-
kløvet· fra 

Danmark .... 
Sverige ..... 
Norge ...... 
Rusland , ... 
Schlesien og 

Galizien ... 
Nordamerika . 
England .... 

Dyrket paa Forsøgsstationen ved Gennemsnit 

Tystofte I Askov I Lyngby for alle 

1888-1899 1886-1899 1895-1897 Stationer 

Brugsaar Brugsaar Brugsaar Brugsaar 

1.1 2.1 j 1.1 I~ 1.1 2. t J i·1 '1 ~ 2. 1 2: j 
I 

etr.[ etr.[ etr. etr.1 etr.[ etr. etr.[ etr.[ etr . etr.[ etr.[ etr. 

73 33 105 61 18 79 76 32 108 70 27 97 
70 34 104 56 18 74 74 35 109 67 29 96 
78 28 1013 61 14 75 77 29 106 72 23 95 

73 30 103 57 17 74 70 30 100 66 26 92 
70 29 99 55 21 76 70 30 100 65 27 92 
75 25 100 59 12 71 G2 27 89 65 21 86 

67 27 94 56 13 69 66 26 92 63 22 85 

70 23 83 59 11 70 70 21 91 
1

66 19 85 
67 18 85 50 10 60 65 28 93 61 18 79 
63 15 78 55 8 63 62 27 89 60 17 77 
22 9 31 23 1 24 14 2 16 20 4 24 

78 41 119 69 25 94 92 32 124 80 32 112 
70 43 113 65 37 102 85 33 H8 73 38 111 
68 44- 112 59 43 102 76 36 112 68 41 109 
67 37 104 63 32 95 82 30 112 7l 33 104 

76 34 110 68 15 E3 85 32 117 76 27 103 
72 31 103 61 20 81 79 30 109 71 27 98 
74 26 100 68 12 80 83 33 116 75 23 98 

2. Klasse: Bøhmisk,Mahrisk og Amerikansk, hvoraf 
Bøhmisk og Mahrisk dog maa foretrækkes. Tidlig Amerikansk 
Hødkløver er haaret, mere sildig til Vækst og synes at hemmes 
stærkere ved Sommertørke end evropæisk Kløver. Den er ofte 
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noget uensartet i Tidlighed, Udseende og Ydelse, men er ellerS! 
haardfør nok og temmelig varig. Dens forholdsvis gode Ud
bytte i Åskov skyldes navnlig sidstnævnte Egenskab. 

Frøet, der er modtaget under Handelsnavnet "Tysk Rød
kløver", har ligesom amerikansk Kløver udvist stor Uensartet
hed under Dyrkningen, og Udbyttet har været lille. 

De under 2. Klasse nævnte Prøver har i toaarige Marker 
givet. 5-6 Ctr. Hø mindre pr. Td. Ld. end 1. Klasses. 
Frøet skulde herefter kunne købes mindst 50-60 Øre billigere 
pr. Pund, hvis det skulde foretrækkes for 1. KI. Kløver. 

3. Klasse: Ungarsk, Steiersk, Galizisk, Rhinsk og 
Hollandsk. Heraf er Hollandsk Rødkløver udpræget tidlig, 
hurtigvoksende, mere ømtaalig og kortvarig. Prøverne i 3. 
Klasse har givet 10-12 Ctr. Hø mindre pr. Td. Ld. end 1. 
Klasses. 

4. Klasse: Engelsk, Fransk og Italiensk.. Alle er de 
meget tidlige og kortvarige. Engelsk og Italiensk Rødkløver 
taaler ikke vore Vintre. Udbyttet har været fra 17-68 Ctr. 
Hø mindre pr. Td. Ld. end 1. Klasses Rødkløver. 

Sildig Rødkløver. 

Sildig Rødkløver har, sammenlignet med Tidlig Rødkløver, 
mere klasestillede Blomsterhoveder, lidt højere og fastere, mere 
forgrenede, men knap saa bladrige Stængler, der bryder om
trent samtidig frem, udvikler sig mere ensartet og kommer til 
at slutte tæt sammen foroven. Herved udelukker den i tæt 
Bestand Lyset fra de. nedre Stængeldele, som i Tilfælde af 
frodig Vækst og for sildig Slæt undertiden bliver for grove, 
bladfattige og halmede. Dens Ydeevne er større end Tidlig 
Rødkløvers. 

,Sildig Rødkløver bryder senere frem om Foraaret og 
blomstrer 10-12 Dage senere end Tidlig Rødkløver. Dens 
første Slæt er meget større, Genvæksten derimod langsommere 
og Eftergrøden mindre. . Til Gengæld er den mere varig. Den 
bevarer Bestandens Tæthed andet Aar forholdsvis godt og 
giver herved en betydelig større andet Aars Afgrøde end Tidlig 
Rødkløver.- Nytten af disse Fortrin er størst under Forhold, 
hvor Kløverens Varighed kan gøre sig gældende, navnlig paa 
de. mindre næriugsrige,· ikke for tørre Middeljorder. 

------------ --------
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Sammenligning mellem Udbyttet af de bedre Former af Tidlig 
og Sildig Rødkløver (Tystofte og Askov). 

-

II Centn. Hø pr. Td. Ld. • Af 
Af 

1. Aars begge 

Udbytte Aars 
Udbytte 1. Aar ..; 

'"' 
udgør I udgpr 

Kløverformer. 
O od 

"'" 
P. <Ij ..; "'"' ..; 

Bl ..... 
O) O O O (5 

"'" 
..., ...... p. p. p. p. 

Bl Bl r:tJ. '"' I:JS) 
ol I:JS) ..... ..... ...... ...... <Ij 

. .... . .... 
r:tJ. r:tJ. O) '" 

..., ..... 
'"' '"' I:JS) l=Q Bl Bl ol od ,....; eN I:JS) C'i Ei5 fI3 -<tl -<tl O) 

!XI ..... C'i ,....; C'i -- -~===-----=--- -

T idlig Rødkløver fra Schlesien, 
Rusland, Danmark, Bøhmen 

. , 

og Miihren ............ 39 27 66 24 90 60 40 73 27 

s~ 'Zdig Rødkløver fra Danmark, 
Norge, Sverige og Rusland .. I 51 17 68 38 106 75 25 61 36 

De bedste Repræsentanter for Sildig Rødkløver er D a n s k, 
S ven s k og N o r s k, som desværre for Tiden alle forekommer 
yderst sparsomt i Handelen, De er, skønt alle sildige, meget 
forskellige i Sildighed og Varighed. 

Norsk Rødkløver er den sildigste og varigste. Dens 
mest typiske Repræsentant er Totenkløver, en rigstænglet, 
mørkegrøn, noget smaabladet, langsomt voksende, meget haard
før Kløverform, som skal være fremkommen ved Indsamling af 
Frø fra vildtvoksende Kløver. 

U dbyttet af Norsk Rødkløver er første Aar ikke saa stort 
som af Dansk eller Svensk. Derimod er der ingen Rødkløver, 
der holder sig saa godt og give; saa store Afgrøder i andet 
Aar som Norsk Rødkløver, og dens samlede Udbytte begge 
Aar bliver denor af Størrelse som Dansk eller Svensk. 

Dansk Rødkløver er en 'Modsætning til foregaaende. 
Den har givet usædvanligt stort Udbytte første Aar, endog 
langt større end 1. KI. tidlige; men iTæthed og Udbytte andet 
Aar staar den tilbage for Norsk. 

Svensk Rødkløver er haardfør og yderig som de 
nævnte og staar i Sildighed og Varighed mellem disse. 

Sildig Rødkløver fra Rusland, Sc.hlesien og Gali., 
z i e n giver ligeledes i samlet Udbytte begge Aar større At-
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grøde end 1. Klasses tidlige. Men medens Merudbyttet af de 
nævnte sildige skandinaviske Rødkløverformer er 14-16 %, er 
det af sildig Russisk, Schlesisk og Galizisk Rødkløver kun 
6-8 % over Udbyttet ar 1. Klasses Tidlig Rødkløver. 

Sildig saavelsom halvsildig Amerikansk og En
gelsk Rødkløver har vel i Gennemsnitsudbytte nærmet sig 
1. KI. Tidlig Rødkløver; men de har i Henseende til Ydelse og 
U dvikling været meget uens og fortjener ingen Paaagtning. 

Efter Udbyttet første Aar maa Kløveren nævnes 
i følgende Orden: 

Ctr. Hø Td. Ld. 
Sildig Dansk l{ødkløver.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 
Sildig Schlesisk, Galizisk, Engelsk og Svensk samt 

tidlig Dansk Rødkløver ...... ~. . . . . . . . . . . . . . .. 72-76 
Sildig Russisk, Amerikansk samt tidlig Schlesisk 

Rødkløver ........... ,........................ 70-71 
Tidlig Russisk, Rhinsk, Hollandsk, Bøhmisk, Mah

risk, Tysk og Amerikansk samt sildig Norsk 
Rødkløver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-68 

Tidlig Ungarsk, Steiersk, Galizisk, Engelsk og Fransk 60-63 
Titllig Italiensk Rødkløver.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 

Kløverbestandens Højde har i første Brugsaar gen
nemsnitlig været 17-20 Tommer, men kun lidet forskellig 
efter Tidlighed og Avlssted. 

I andet Brugsa~r aftager Højden lidt hos Tidlig Rødkløver, 
navnlig hos dens tidligste Former (1-5 Tommer), medens Sil
dig Rødkløver og navnlig dens sildigste Repræsentanter (Norsk) 
bevarer Højden saa godt som uforandret (Tab. 20-21, S. 
199-200). 

Kløverbestandens Tæthed.aftager for alle Rødkløver
former fra første til andet Brugsaar, men stærkest for de tidlige. 

Tætheden af Kløverbestanden var - angivet ved en Tal
karakter fra O til 5 - følgende: 

Tidlig Rødkløver 
Hollandsk Russisk 

1. Brugsaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'2 3'2 
2.' do. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1'3 2'2 

Sildig Rødkløver 
Dansk Norsk 

3'7 3'S 
2'6 3'5 
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Sammenlignet hermed var Kløverens Udbytte andet Brugs
aar, angivet i pCt. af Udbyttet første Aar, følgende: 

Tidlig Rødkløver Sildig Rødkløver 
Hollandsk Russisk Dansk Norsk 

26 % 41 % 44 % 70 % 

KI ø v ere ns Varig h ed belyses bedst gennem Plante
bestandens Tæthed andet Aar og ved Størrelsen af andet Aars 
Udbytte i % af første Aars. I Følge Forsøgene er Varigheden 
som Regel deR kortere, jo tidligere Kløveren er, og omvendt. 

Kløverens Plads i Rækkefølgen efter samlet Ud
bytte begge Aar falder for største Delen sammen med dens 
større eller mindre Varighed (Tab. 24-25, S. 205-208). 
Grunden hertil er, at de mere varige Kløverformer . i andet 
Aar giver et saa langt større Udbytte end de kortvarige, at 
Størrelsen af det samlede Udbytte begge Aar hovedsagelig 
bestemmes heraf. 

Undtagelser fra denne Regel er navnlig Dansk Rødkløver, 
saa vel tidlig som sildig, der med sin udpræget frodige Vækst 
i første Aar, trods noget tynd Bestand i andet Aar, opnaar 
det forholdsvis største toaarige Udbytte. 

Omvendt med sildig Norsk og tidlig Amerikansk Rød
kløver. Disse kommer langt frem i Rækken paa Grund af 
deres større Varighed. 

Tidlig Engelsk, Hollandsk (herunder Brabantsk) 
o g F r a n s k hører til de tidligste, mest kortvarige og (Fransk 
undtagen) mest ømtaalige Rø dkløverform er, der giver mindst 
samlet Udbytte i toaarige Marker. Benyttelsen af disse giver 
gærne en frodig Udlægsmark, men skuffer Forventningen om et 
godt Udbytte af Kløvermarken de følgende Aar. 

Italiensk Rødkløver er den tidligste, kortvarigste, mest 
ømtaalige og ringeste af dem alle. . 

B. Forsøg med forskellig Udsædsmængde af Rødkløver 
iRenbestand (221-222). 

Af Udsædsmængderne 10-15-20-25-30-40 og 60Pund 
pr. Td. Ld. viser Forsøget fra iaIt 13 Marker, at 20 Pund Ud
sæd pr. Td. Ld. giver størst Udbytte. En Kløverudsæd af 15 
og 10 Pund pr. Td. Ld .. har haft et Mindreudbytte til Følge 
af henholdsvis 7 og 12 Ctr. Hø pr. Td. Ld. 
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II. Forsøg lued Alsikekløver fra forskellige Avls steder 
(222-232). 

Gennemsnit af. samlet Udbytte begge Brugsaar paa Forsøgs
stati~nerne 0rsløv, 'l'ystofte, Askov og Lyngby 1880-1894: 

Frøets Avlssted 

Sverige ........•.......... 
Rhinegne.n . . . . . . . . • . . . . . . . . 
England. : ............•.... 
Tyskland ...........•....... 
Kanada .................. . 
Nordamerika .............. . 

Centner Hø 
pr. Td. Ld. 

69 
68 
67 
62 
57 
55 

I Forholdstal for 
Udbytte, naar Ud
byttet af Svensk 
Alsikekl. sættes 

= 100 

100 
98 
97 
91 
83 
80 

Svensk Alsikekløver er den bedste af de i :b'orsøgene 
prøvede. Den forekommer noget sparsomt i Handelen, men 
dens 1!'røsætning her i Landet synes ret sikker. . 

Af næsten samme Værdi har Rhinsk og Engelsk Al
sikekløver været men af disse har der kun været faa Prøver 
i Fortløgene. 

Tysk Alsikeklø ver har derimod i samlet Udbytte for 
begge Aar givet 7 Ctr. Hø pr. Td. Ld. mindre end Svensk. Med. 
14 Pund Frø i Renudsæd pr. 1'd. Land er det 1 Kr. Mindre~ 
udbytte for hvert Pund tysk Frø, der er anvendt. 

Kanadisk o g an den amerikansk Alsikekløver har de. 
• senere Aar haft en fremtrædende Plads paa Frømarkedet, men' 

er af betydelig ringere Værdi. De har i samlet Udbytte for 
begge Brugsaar givet 12-14 Ctr. Hø mindre pr. Td. Ld. end. 
Svensk Alsikekløver. 

III. Forsøg med Hvidkløvel' fra forskellige Avlssteder 
(232--249). 

Mellem de prøvede Hvidkløverformer fra forskellige A vls
steder er der stor Forskel i Tidlighed samt i Blad- og 
Blomsterfylde. 
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Gennemsnit af samlet Udbytte begge Brugsaar paa 
Forsøgsstationerne ved 0rsløv, Tystofte, Askov 

og Lyngby 1881-1897. 

==============~====--=--=.=-=-=-~-=-=====-~~-

Frøets A Ylssted 

Forholdstal fol' 
Centner Hø Udbytte, naar Ud-

byttet af Dansk pl'. Td. Ld. 

__
_ _1_ Hvidkløver 
___ sættes = 100 

==========================~================-=~-==-~ 

Danmark. '.' .............. . 
Italien (Lodikløvel') .....• _ ... . 
Holland .................. . 
Amerika ................. . 
Pommern ................. . 
England ................. . 
Provstiet. . • . , . . . . . . . . . . . . . 
Schlesien ................. . 
?,Tyskland" ................ . 

47 
44 
43 
42 
40 
38 
88 
BG 
34 

100 
94 
92 
89 
'S6 

80 
80 
76 
73 

Dansk Hvidkløver, som i Henseende til nævnte Egen
skaber hører til Mellemformerne, har af alle de prøvede givet 
størst Udbytte. Skønt den er forholdsvis let at avle Frø af, 
forekommer den dog sparsomt i Handelen. 

Italiensk og Hollandsk Hvidkløver har givet om
trent samme Udbytte som Dansk. Hollandsk Hvidkløver er en 
Mellemform som denne, hvorimod Italiensk (Lodikløver) er en 
egen sildig, blomsterfattig, storbladet, kraftig voksende Hvid
kløver med forholdsvis stort U dbytte and~t Brugsaar. Sjæl
den findes nogen af disse paa vbrt Frømarked. 

Amerikansk og Pommersk Hvidkløver har begge 
givet et kendelig mindre Udbytte (5-7 Otr. 'Hø pr.'Td. La.) 
end Dansk. 

Engelsk, Schlesisk og Tysk Hvidkløver har alle 
givet et meget lille Udbytte. Det, er: med disse tidlige, blom
sterrige, men lidet ydende Former, at Frømarkedet som Regel 
er rigeligst forsynet. De har givet 8-13 Otr. Hø mindre pr. 
Td. Ld. end Dansk Hvidkløver. 

Alle disse, selv Italiensk Hvidkløver, er haardføre nok for 
vore Forhold. 
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IV. Forsøg til Sammenligning meJlem Rødkløver, Alsikekløver, 
Hvidkløver, Rundbælg, Kællingetand, Sneglebælg-\') og Lucerne 

(249-276). 

o ve r s i g t o v e r U d b Y t t e t. 

Centn. Hø pr. Td. Ld. 
l pOt. 

af Afgrøden 

1. Aar 1. Aar begge 

Planteart ~ udgør Aar 
~ o:: udgør ~ o:: ~ 

~ ..., al ~ ------
al al 00 <ll ..., ..., 

c:-i bl! ... ~ 

0Cl 0Cl <ll bl! al al o:: ol 
bl! <ll 0Cl 0Cl ~ ~ 

...-i c:-i bl! p:j 
<ll ...-i c:-i ...; c:-i p:j 

14 Forsøgsmarker, 0rsløv-Tystofte.(1880-1899). 

Rødkløver (Tidlig Schlesisk) ... 47 33 80 20 100 59 
Alsikekløver .............. 41 14 55 20 75 75 
Hvidkløver . • . • . . • . . . . . . . 27 9 36 11 47 75 
Sneglebælg .............. 44 8 52 22 74 85 
Rundbælg ...........•... 74 3 77 

" " 
96 

Lucerne .•..•......•.... . 56 93 149 " " " 
10 Forsøgsmarker, Askov (1887-1899). 

Rødkløver (T 
Alsikekløver 
Hvidkløver . 
Sneglebælg . 
Rundbæl~: . 
Lucerne ... 

idlig Schlesisk). . . 
..... • ',O' ......... 

.. t .. • .................. 

.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 

.. .. .. . . . .. .. .. .. . .. . 

...................... 

40 
22 
19 
26 
45 

" 

21 
9 
6 
5 
2 

" 

61 22 83 66 
31 22 53 70 
25 6 31 77 
31 10 41 84 
47 

" " 
96 

31 39 70 
" 

2 Forsøgsmarker, Lyngby' (1895-1897). 

Rødkløver (Tidlig Schlesisk). . . 53 23 76 31 107 69 
Alsikekløver ...... ' ...... 35 15 50 26 76 70 
Hvidkløver . . . . • . . . • . .. . . 23 10 33 28 61 70 
Sneglebælg .............. 43 14 57 25 82 76 
Rundbælg ...•........... 64 O 64 

" " 
100 

Lucerne .......•.•...... 
" " 

42 48 90 
" 

41 80 20 
25 73 27 
25 77 23 
15 70 30 
4 

" " 
" 

38 62 

34 73 27 
30 58 42 
23 81 19 
16 76 24 
4 

" " 
" 

44 56 

31 71 29 
30 70 30 
30 54 46 
24 69 31 
O 

" n 

" 
47 53 

*) Ved "Sneglebælg" forstaas alle Vegne: Humle.Sneglebælg (Medicago 
lupulina). 

-I 
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Udbyttet af Tidlig Schlesisk Rødkløver er i ovenst. l'abel og 
i det følgende benyttet som fælles Maal for de andre Arters 
y deevne. Disse skal dog omtales hver for sig, da de i mange 
Tilfælde anvendes paa væsentlig anden l\faade end Rødkløveren. 

'l'idlig Rødkløver har i samlet Afgrøde begge Aar givet 
et Middeludbytte for alle Forsøgsstationer af 97 Otr. Hø pr. 
Td. Ld., og dette Udbytte fordeler sig med 75 % paa første 
og 25 % paa andet Aar. Af Udbyttet første Aar falder ca. 
65 % paa første og 35 Ofo paa anden Slæt. Anden Slæt første 
Aar har været lige saa stor som hele andet Aars Afgrøde. 

Alsikekløver. Af dens toaarige Udbytte: 68 Otr. Hø pr. 
Td. Ld. eller 30 % mindre end Rødkløverens, falder ca. 65 % 
paa første og 35 % paa andet Aar. Afgrøden i første Aar 
fordeler sig med ca. 72 % paa første og 28 % paa anden Slæt. 

Den ·ligner saaledes mere Sildig Rødkløver saavel ved sin 
større Varighed og Sildighed som ved sin mindre Eftergræs
ning, forøvrigt ogsaa i sit større Krav til Fugtighed. Der
imod er dens Udbytte under almindelige Fugtighedsforhoi« 
langt minure, dens Krav til Fugtighed endnu større end Sildig 
Rødkløver, og først under saadanne FugtighedsfQChold, som. 
findes paa Enge, yder den store Afgrøder. 

Hvidkløver. Af dens toaarige Udbytte: 46 Otr. Hø pr. 
Td. Ld. eller 50 % mindre end Rødkløverens, falder ca. 70 % 
paa første og 30 Ofo paa andet Aar. Afgrøden første Aar har 
fordelt sig med ca. 75 % paa første og 25 % paa anden Slæt. 

Eftergrøden, der saaledes er meget lille, bestaar tilmed 
fornemmelig af Blomsterhoveder, som Kreaturerne ikke ynder. 
I fugtige Somre eller paa Engbund kan Hvidkløveren dog faa 
en ret kraftig Vækst og give Afgrøder med en forholdsvis stor 
Bladfylde. 

I en fra Begyndelsen tæ" Bestand af Hvidkløver, som den 
faas ved Udsaaning af 10 Pund Frø pr. Td. Ld., har Hvid
kløverens Varighed kun været omtrent som Tidlig Rødkløvers. 

I blandet Bestand derimod danner Hvidkløverplanterne fra 
de krybende Stængler hurtig Aflæggere, der under fornøden 
Fugtighed vokser videre som ny Planter. Derfor gør 1/2-1 
Pund Hvidkløver i Blandingen ofte sin Nytte, idet den i vaade 
Aar breder sig stærkt. 

Rundbælg, som uden for Jyllands magre Jorder endnu 
kun benyttes lidt her i Landet, er. yderst kortvarig, men 
meget rigt ydende. 



: Den er haardførr har en dybtgaaende Rod og taaler Tørke 
bedre end de allerfleste Foderplanter, men er sildigereend 
~dlig Rødkløver og giver omtrent alt sit Udbytte i første Slæt . 

. !in 'HøudbyttetafRundbælg har i første Slæt været 610tr. 
,Høi, pr. Td. Ld. = 14 Ctr. (eller 30 %) højere end!l'f Tidlig 
,Rpdkløve'r. 
",' .. Paa tørre og magre Jorder med sparsom Sommernedbør, 
. hvor Ærter' og Vikker i Staldfoderblandingen ikke fylder 
:s!tærkt, ,er Rundbælg eller' en Blanding af Rundbælg og Ager
hejre-mere, sikker og giver uden Gødning større Afgrøder 
~:r:td) hine. Benyttet paadenne Maade egner den sig godt som 
,Afgrøde forud for Halvbrak til Rug. 
';,(: f\ Paa Grund af sin Kortvarighed og ringe Genvækst egner 
Rrindbælgsig mindre godt for almindelige Blandinger til Af
græsning, skønt den i saa Fald kan være nok saa varig. Som 
Grønfoder yndes den ikke saa godt af Kreaturerne som Vikke
·havre; men ,den giver godt Hø, som dog er lidt vanskeligt 
lait;', vejre. 

:!>" V ed sin store Ydeevne, sin Sikkerhed og Modstands
,kraft over for Sommertørke, gør den sig fortjent til større Ud
bredelse, hvor der er Brug for etaarige Marker. I Modsætning 
ti~ Rødkløveren synes Rundbælg ikke at angribes af Kløveraal, 
,hvorimod den ofte angribes stærkt af Bægersvamp. 
",: Det i Forsøgene prøvede Rundbælgfrø har næsten alt været 
af ItyskAvl. 

" jFrøavlen er let og lønnende; men der maa anvendes sær
.ligø Behandlingsmaader for at faa Frøet ud af Bælgene. 

S n e g l e b æl g er nær beslægtet med I,ucerne, men er l 

,Henseende til Varighed dennes Modsætning. 
Af dens toaarige Udbytte, der har været nær 70 % af 

,Rødkløverens, falder ca. 72 % paa første og 28 % paa andet 
, Brugsaar. Afgrøden i første Aar fordeler sig med ca, 82 % 
paaførste og 18 % paa anden Slæt. 

, Den er saaledes kortvarig, giver en god første Slæt, men 
,meget lidt Eftergræsning, som tilmed falder sent paa, Som
'meren efter en lang Standsningsperiode. 

Sneglebælg er ikke nær saa sikker en Plante som Rund
bælg (Sml. Tab. 47, 48 og 53, S. 264-270), med hvilken den i 

'Anvendelsesmaade nærmest bør sammenlignes. Hist og her 
" hos os trives Sneglebælg dog særdeles godt. Dens Plads er 
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som Rundbælgens væsentlig i etaarige Græsmarker, og her 
bedst i Blanding med Italiensk Rajgræs, som i Tidlighed 
kommer den nærmest. 

Til Eftersaaning af mislykkede Græsmarker og til Brug i 
Blandinger, hvor Rødkløveren er usikker, har den ogsaa nogen 
Betydning. Den giver en .rig Frøhøst, som er let at bjerge. 

L u c e rn e er særdeles varig med en meget dybtgaaende 
Rod, der udvikler sig langsomt og først i 4.-5. Aar opnaar sin 
fulde Tykkelse og Længde. 

Fra Rodhalsen, som til sidst kan naa en Tykkelse af 1 a 
2 Tommer, skyder Planten, alt efter Størrelsen af dens Vokse
plads, et større eller mindre Antal Skud, som bryder frem i 
det tidlige Foraar. 

Den kan vistnok, hvor Kløveren er usikker, ofte anvendes 
med nogen Fordel i fleraarige Græsmarker; men den egner sig 
bedst i Renudsæd til varig Kultur. 

Lucernen trives dog ikke lige godt under alle Forhold. 
Paa Askov Lermark har den saaledes ikke givet et saa 
stort Udbytte som Rødkløveren i toaarige Marker. Afgrøderne 
har dette Sted tillige været meget uregelmæssige i de for
skellige Aar, og Aarsagen hertil kan maaske søges i den kolde 
Jord og rige Nedbør, som haves der. De paa Sandmarken 
samme Sted forholdsvis bedre Lucerneafgrøder synes at pege 
i denne Retning. Paa Forsøgsmarken ved Lyngby gav Lucer
nen de første Forsøgsaar meget usikre Afgrøder, men er grad
vis bleven mere og mere sikker. I 0rsløv og Tystofte derimod 
har Udbyttet af Lucerne allerede i den toaarige Mark været 
kendelig større end af Rødkløver. 

Af dens toaarige Udbytte sidstnævnte Forsøgssteder falder 
37 % paa første og 63 % paa andet Aar, og af dens treaarige 
U dbytte falder 20 % paa første,' 36 % paa andet og 44 % paa 
tredie Aar (Tab. 49, S. 266, og Tab. 63, S. 298). Lucernens 
y deevne bør saalede!! især bedømmes efter Udbyttet fra fler
aarige Marker (se under V. B.). 

Kællingetand (Lotus corniculatus) er en hidtil kun lidet 
dyrket Planteart. Den er mere varig end Rødkløver og har i 
Forsøgene givet et nok saa stort Udbytte som denne. Men da 
den kun har været prøvet i ringe Omfang, er mere omfattende 
Forsøg iværksatte til nærmere Belysning af denne Plantes Værdi. 

13 
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Til Vurdering af dens Ydeevne tjener følgende: 

Sammenligning mellem Udbyttet af Kællingetand og 
tidlig Rødkløver. 

Centner Hø pr. Td. Ld. 

I Gennemsnit 
Tystofte Askov Lyngby for tre 

Planteart 5 Marker 4 Marker 2 Marker Forsøgs-
stationer 

... 
I 

... Q) ... ... l Q) ... 
... Q) ... ... I~ 

d c:I bJl .. o! 

~ ~~I ~ 
d bJl ... c:I 

d I~'" <l <!J bJloS <!J <!J bJloS <!J <!J biloS 

,....; c;,; ~< ,....; c;,; I=Q <!J ,....; c;,; ~<l ,....; c;,; ~ <!J 

Kællingetand. • . . 80 63 143 66 48 114 77 49 126 74 54 128 

Rødkløver (Tidlig 
Schlesisk). . . . . 81 28 109 61 28 89 76 32 108 73 29 102 

Kællingetand har givet en nok saa rigelig Eftergræsning 
som Tidlig Rødkløver og synes at egne sig til fleraarig Græs
blanding. 

Efter Iagttagelser paa Forsøgsstationen ved Tystofte synes 
den ogsaa at holde sig ret godt i ajlegødede Græsmarker. 

Den angribes ikk~ af Kløveraalen og kan muligvis derfor 
blive et væsentlig .Middel til dette Skadedyrs Udryddelse, thi 
der er næppe nogen af de andre Græsmarks b ælgplanter, der 
som Kællingetand vil kunne erstatte Rødkløveren i fleraarige 
Græsmarker. 

Kællingetand har en dybtgaaende Pælerod, der er stærkt 
forgrenet og i Regelen rigt besat med Rodknolde. Den har et 
stort Antal fine, forgrenede· Stængler med smaa, trekohlede 
Blade og Akselblade af lignende Størrelse. Blomsterne er sam
lede (5-7) i en hovedformet Skærm, der' bæres af lange Stilke, 
udgaaende fra Bladhjørnerne. Bælgene er tommelange, linie
formede og trinde, med 20-30 brune, omtrent kuglerunde Frø, 
der let tabes ved Modningen, idet Bælgen springer op ved 
stærk Snoning af Klapperne. 

Handelsfrøet er hidtil kommen fra Italien, og imellem de 
deraf fremgaaede Planter findes saavel smalbladede, t ynd
stænglede, mere nedliggende Former som mere bredbladede, 
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kortstænglede, oprette Fortner. I Frøvaren findes saa godt 
som altid Frøet af en sydevropæisk Form af Almindelig Snerre 
(Galium Mollugo L.). 

Frøavl af Kællingetand er let og sikker. Ved Frøets Til
bøjelighed til at falde ud af Bælgene er det lidt vanske}igt at 
bjerge samme. Efter Frøhøst faas en god Eftergræsning. 

V. Forsøg med Lucerne (276-326). 

A. Forsøg med Lucerne fra forskellige At'lssteder (277-292). 

Der har i Forsøgene været prøvet Lucerne fra Ungarn, 
Frankrig, Tyskland, Italien, Rusland og Nordamerika. 

Ungarsk L'ncerne har af alle de prøvede Avlssteds
former givet de bedste og sikreste Afgrøder. 

F r a n s k L u c e rn e giver gennemsnitlig noget mindre Af
grøder og er mere usikker. Taget som Helhed har den i aarlig 
Gennemsnit paa Sandjord givet 6 Ctr., paa bedre Jord 11 Ctr. 
Hø mindre pr. Td. Ld. end Ungarsk. 

Fransk Lucerne har tidligere været mest anvendt her i 
Landet. En paa vort Frømarked hyppig forekommende Vare 
"Provence-Lucerne" har tilmed i Forsøgene stadigt givet 
særlig smaa, usikre Afgrøder og er rimeligvis for en Del Skyld 
i, at mange af de tidligere anlagte Lucernemarker har været 
alt for tarvelige. 

Tysk og Italiensk Lucerne har kun været prøvet i 
mindre Omfang. Deres Værdi har ligget mellem Ungarsk og 
Fransk, nærmest den sidste. 

Russisk og Amerikansk Lucerne har været prøvet i 
mindst Omfang og kun givet fra Halvdelen til r.l'rediedelen i 
Udbytte af Ungarsk. 

Under Navn af Sand-Lucerne udbydes der i Handelen 
jævnlig tysk, sjældnere fransk Lucernefrø. Ingen af disse 
Prøver, og de franske mindst, har kunnet maale sig i Udbytte 
med Ungarsk Lucerne, hverken paa Askovmarkens lette SandJ 
jord eller paa de andre Forsøgsmarker med bedre Jordbund. 

13* 
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B. Afgrøderne paa et større Antal Marker med Varighed fra 
3-14 Aar (292-311). 

Gennemsnittet af 68 Aarsafgrøder paa i alt 14 varige Lu
cernemarker ved 0rsløv, Holsteinborg og Tystofte har været 
100'5 Ctr. Hø pr. Td. Ld. (Tab. 63, S. 298). 

Gennemsnitsudbyttet af tidlig Schlesisk Rødkløver fra 15 
første Aars Marker ved 0rsløv og Tystofte (Tab. 44, S. 261) 
har været 77'5 Ctr. Hø pr. Td. Ld. 

Lucernen har saaledes her paa disse Steder været Rød
kløveren meget overlegen. Den har gennem de 14 Markers 
Afgrøder vist sig som en varigt ydende Plante med et fra 
første til tredie Aar stærkt stigende Udbytte, som i de efter
følgende Aar gennemgaaende har holdt sig højt. 

Af Udbyttet i de første tre Brugsaar falder 22 % paa 
første, 35 % paa andet og 43 % paa tredie Aar. Udbyttet i 
tredie Aar har i Regelen været det højeste, Gennemsnits
udbyttet af de nærmest følgende Aar næsten lige saa stort, 
hvorimod Udbyttet i første Brugsaar har været. lille, ca. % af 
Gennemsnittet de følgende Aar. 

Afgrødernes Størrelse synes ikke paa disse 14 Marker at 
have staaet i noget bestemt Forhold til Jordens Beskaffenhed, 
saa det er uberett.iget herfra at opstille en bestemt.J ordbunds
klasse som nødvendig Betingelse for Lucernens Trivsel. 

Lucernen vil derimod som Regel mi8lykkes. paa al kold, 
fugtig, lav Jord, og sjælden vil den trives paa de mod Nord 
stærkt faldende Bakkeskraanlnger. . 

Vel afvandet Jordbund i god Renhedstilstand og med 
Fald mod Syd er i vort Klima gunstig for IÆcernedyrkningen. 

Lucernen har som Regel været afhugget 3 Gange hver 
Sommer. Middeltiderne for disse Afhugninger har været 11. 
Juni, 2. August og 25. September. 

De paa disse Tider vundne Afgrøder har været henholds
vis 48, 35 og 22 Ctr. Hø pr. Td. Ld., hvoraf Høet fra første 
Slæt udgjorde 24, fra anden 29 og fra tredie Slæt 30 % af 
Grønafgrøden. 

C. Forsøg med Indblanding af Rødkløver og Sneglebælg 
i Lucerneudsæden (312-316). 

Da I...ucernen i første Brugsaar er spæd og giver et mindre 
Udbytte. end Rødkløver, har man sluttet, at det maatte være 
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fordelagt.igt i Lucerneudsæden at blande Rødkløver, sum da 
skulde forøge Udbyttet første Aar, hvorefter Lucernen ved 
Kløverens Bortdøen mentes at kunne fylde og udnytte Pladsen 
helt. En Del Landmænd har brugt denne Fremgangsmaade, 
hvis Værdi vil fremgaa af Forsøgene. 

Resultatet er i Hovedsagen dette, at vel kan en Indblan
ding af Rødkløver forøge Udbyttet første Brugsaar, men Lu
cernen svækkes meget stærkt herved, desto stærkere, jo større 
Indblandingen er, og jo mere denne gør sig gældende. 

Det samlede Udbytte i de første 3 Aar bliver mindre ved 
Indblandingen end uden denne. Ren Lucerne har i tredie 
B.rugsaar givet omtrent dobbelt saa meget som Blandingen 
med 6 Pund Rødkløver og omtrent 3 Gange saa meget som 
Blandingen med 12 Pund Rødkløver. Lucernebestanden efter 
Renudsæd har i tredie Aar været tilstrækkelig tæt og kraftig 
til at betinge en varig Lucernemark, medens den efter Blan
dingen har været alt for svag og kun egnet til Ompløjning. 

D. Nogle Erfaringer og iagttagelser ved Lucernedyrlcningen paa 
Tystofte Forsøgsstation (316-323). 

Lucernen er lyselskende ; den taaler ikke stærk og lang
varig Beskygning. Faren for Svækkelse er størst i U dlægs
aaret og første Brugsaar, medens Lucernen endnu staar i sin 
første Udvikling. Under Lejesæd, Travehobe, Høstakke o. 1. 
dør den let helt bort. Den ovenomtalte Indblanding af Rød
kløver svækker den ved sin Beskygning. Bladrigt, skyggende 
Ukrudt i Udlægsmarken hemmer den ligeledes stærkt og kan 
ødelægge den helt. 

Man sikrer sig bedst en god og varig Lucernemark ved i 
kortest mulig Tid at faa Lucernen til at give en kraftig og 
passende tæt Afgrøde, der selv beskygger J orden. 

Kan man ved Lugning og Hakning holde Udlægsmarken 
ren, opnaas bedst en god og kraftig Plantehestand ved i For
aaret at radsaa Lucernen paa 6-8 Tom. Afstand med ca. 25 
Pund Frø pr. Td. Ld. uden Dækfrugt. 

Plantebestandens Tæthed bevares og dens Kraft forøges 
ved, at den uhindret faar Lov at vokse videre, til den skygger 
godt over J orden. Først naar Lucernen begynder at tabe for 
stærkt i Friskhed, og dens nederste Blade begynder at falde, 
bør den hugges første Gang. 
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Hyppige Afhugninger svækker Lucernen meget, 
medens de samtidig begunstiger Græs og Ukrudt. Som Regel 
bør Lucernen i første Brugsaar kun hugges to. Gange (eller 
dog første Mhugning ikke foretages for tidlig), de følgende 
Aar 3 Gange. 

Afgræsning synes at virke som hyppige Afhugninger og 
fremmer dertil i højere Grad Græsvæksten, saa Lucernebestan· 
den ikke kan holdes ren. 

Frøavl lykkes helt godt i varme, tørre Somre og kan være 
at anbefale nu og da, hvor man har Lucerne af god Afstam
ning. Afgrøden bliver Aaret efter som Regel kraftigere, hvor 
Lucernen har henstaaet til Frøsætning. 


