
Sædskifteforsøg på marsk 

Ved Lorens Hansen og C. M. Kjellerup 

795. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i PJantekuJtur 

Fra 1953 til 1965 er der på svær marskjord ved Ribe udført sammenlignende forsøg med 2 forskellige sædskifter. 
Forsøget er i sin tid planlagt af forstander Viggo Nielsen og beretningen er udarbejdet af forstander Lorens Han
sen og vid. assistent C. M. Kjellerup. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
Baggrunden for dette forsøgsarbejde er, at man 
på svær marskjord som ved Ribe ofte har iagtta
get, at dyrkning af korn og roer forringer jordens 
struktur og ydeevne. Det har man bl.a. også ment 
at kunne konstatere i nogle af forsøgsmarkerne 
ved Ribe, der siden stationens oprettelse i 1923 
har været dyrket med korn og af og til med roer 
eller kortvarige græsmarker. En gammel marsk
græsgang, der pløjes op til korndyrkning, er ofte, 
hvis afvandingsforhold og kalktilstand i øvrigt er 
nogenlunde tilfredsstillende, taknemlig at arbejde 
med de første år og kan give gode udbytter, men 
fortsættes korndyrkningen i lang tid derefter, for
ringes i almindelighed gradvis jordens struktur 
med udbyttenedgang til følge. 

I bedste fald har strukturforringelsen kunnet 
afbødes ved tilførsel af kalk, gips, store mængder 
superfosfat eller sand. I praksis har man i de fleste 
tilfælde tilført kalk eller mergel, da dette hidtil 
har været det billigste. På så svær marskjord er 
det som om, at selv ofte og rigelig tilførsel ikke er 
i stand til helt at genskabe den gode struktur, som 
de gamle varige græsmarker havde ved oppløjnin
gen. 

De svære marskjorder er ofte vanskelige at be
arbejde, og høsten kan være sen og besværlig. 
Dyrkning af korn og rodfrugter bliver bekostelig, 
hvorimod græsdyrkning til afgræsning kan ske 
med minimal arbejdsindsats, et forhold der har 
fået øget betydning i de senere år. 
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Forsøgets plan og udførelse 
Ud fra ovenstående betragtninger blev der ved 
Ribe i 1953 påbegyndt sammenlignende forsøg 
med 2 forskellige sædskifter med følgende afgrø
der: 

Sædskifte A: 
l. Hvede 
2. Bederoer 
3. Byg m. udlæg 
4. 1. års kløvergræs 
5. Havre 
6. Kålroer 
7. Byg m. udlæg 

Sædskifte B: 
l. Hvede 
2. Bederoer 
3. Byg 
4. 1. års kløvergræs * 
5. 2. » » 
6. 3. » » 
7. 4.» græs 

8. 1. års kløvergræs 8. 5. » » 
* Havre m. udlæg, der afhugges grøn ved skridnings

tid. 

Som det ses, består sædskifte A af 4 kornmar
ker, 2 roemarker og 2 kortvarige kløvergræsmar
ker, sædskifte B består af 2 kornmarker og 1 roe
mark, medens resten af sædskiftet er græs af for
skellig varighed op til 5 år. Sædskifterne er place
ret i forsøgsmarken med 2 blokke af hvert sædskif
te således: 
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l foråret 1952 blev hele forsøgsrnarken tilsået 
med havre og udlæg. Som udlæg blev i sædskifte 
A anvendt en blanding af rødkløver, alsike og 
græs. Fra 1961 blev der i stedet for alsike anvendt 
nogle få kg hvidkløver til stabilisering af kløver
bestanden. I sædskifte B anvendtes en varig hvid
kløvergræsblanding. Fra efteråret 1952 blev mar
ken pløjet i parceller på tværs af den oprindelige 
længderetning (12,5 x 7 = 87,5 m'), undtagen dog 
de parceller, der året efter skulle ligge i kløver
græs. Hver parcel skulle på den måde udgøre en 
mark i sædskiftet. Sædskifte B og dermed hele for
søget var først fuldstændigt, når den ældste græs
mark (led B 8) var 5 år, hvilket skete i 1957. Imid
lertid blev sammenligning af de to sædskifter først 
mulig et år senere, idet gødningsmængderne fra 
foråret 1958 blev ændret, så der til de to sædskif
ter blev anvendt nøjagtig ens gødningsmængder. 
Sædskifte A fik oprindelig i kraft af navnlig to 
roernarker de største kvælstofmængder, dette blev 
udlignet ved at give de to ældste græsmarker i 
sædskifte B (led 7 og 8) et tilskud af kalksalpeter, 
da hvidkløveren i disse parceller praktisk taget 
var helt forsvundet. 

De første år fra 1953 til og med 1957 må da be
tragtes som en forberedelsesperiode, medens den 
egentlige sammenligning af sædskifterne strækker 
sig fra 1958 til 1965, hvilket dækker en rotation 
på 8 år. 

Pløjning og anden bearbejdning af de forholds
vis små parceller må som helhed siges at være lyk
kedes ret godt, selvom der var lovlig lidt plads 

for de anvendte maskiner og redskaber. Det blev 
dog i de allersidste år af forsøgsperioden øjensyn
ligt, at jordbearbejdningen havde nogen tendens 
til at flytte jorden fra midten ud mod enderne af 
parcellerne, så der i nogle parceller var en vis hul
ning mod midten, hvor der i regnrige perioder 
kunne være tilbøjelighed til vandsamlinger. Som 
regel kunne dette overfladevand ledes bort, men 
det kunne dog til tider være generende navnlig for 
de overvintrende afgrøder som vinterhvede og ny
udlagte kløvergræsmarker. 

Gødskning 
Som grundgødning er der overalt i forsøget an
vendt 24 kg P og 40 kg K pr. ha årligt. Af kvæl
stofgødning er der i forsøgsperioden 1958-65 an
vendt følgende mængder N i kg pr. ha: 

Sædskifte A: Sædskifte B: 
1. Hvede .......... 85 1. Hvede ........ 85 
2. Bederoer ........ 155 2. Bederoer ...... 155 
3. Byg m. udlæg .... 50 3. Byg .......... 75 
4. Kløvergræs ...... O 4. Udlæg ........ 35 
5. Havre ........... 75 5. 2. års kløvergr. O 

6. Kålroer ......... 155 6. 3. » » O 

7. Byg m. udlæg .... 50 7. 4. » græs .... 110 
8. Kløvergræs ...... O 8. 5. » » .... 110 

lait ..... 570 lait. .... 570 

Fra 1953 til 1962 blev der til bederoer i sæd
skifte A og B givet 40 t staldgødning, 15 t ajle og 
500 kg kalksalpeter pr. ha, men da staldgødning 
på marskjord har for dårlig virkning (jfr. 630. be
retning), blev de ovennævnte gødningsmængder 

Tabel!. Jordbundsanalyser. Gennemsnit for de enkelte parceller og for de enkelte år 

Sædskifte A Sædskifte B 
Parcel nr. Rt Ft Kt %humus % N Rt Ft Kt %humus % N 

1 7,5 9,2 16,5 6,30 0,342 7,6 9,6 17,3 7,38 0,344 
2 7,6 8,7 15,8 6,67 0,334 7,6 9,1 15,6 7,11 0,351 

3 7,5 9,3 16,3 6,26 0,332 7,4 9,3 16,2 6,84 0,354 

4 7,4 9,4 16,6 6,92 0,340 7,4 8,6 16,2 6,84 0,345 

5 7,6 9,0 16,6 6,77 0,338 7,5 9,4 16,4 6,75 0,340 
6 7,6 9,3 17,7 6,41 0,325 7,5 9,5 16,9 6,34 0,336 
7 7,6 9,0 17,5 6,12 0,308 7,6 9,2 17,8 6,40 0,329 
8 7,5 9,4 19,8 6,41 0,321 7,5 10,5 18,4 6,84 0,341 

Ar 1952 7,6 7,6 16,2 8,11 0,346 7,6 8,3 16,1 8,39 0,359 

1956 7,4 9,8 16,1 7,3 9,5 17,0 
1963 7,6 8,7 15,9 6,14 0,319 7,6 8,7 14,8 6,74 0,336 
1966 7,6 10,6 20,2 5,20 0,325 7,6 11,1 19,4 5,31 0,332 
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fra 1963 erstattet med 1000 kg kalksalpeter. I øv
rigt er den anvendte kvælstofgødning over alt gi
vet som kalksalpeter. Endvidere er der hvert år til 
bederoer og kålroer udstrøet 20 kg borax pr. ha. 
Havre og bederoer er tilført 15-50 kg mangansul
fat pr. ha årligt. 

Jordbundsanalyser 
Ved forsøgets anlæg blev der udtaget jordprøver i 
alle 32 parceller, derefter igen i 1956, 1963 og efter 
forsøgets afslutning i 1966. 

En oversigt er vist i tabel l, hvoraf ses, at reak
tionstallene ret konstant ligger på 7,5 eller der
over, og der er ingen sikker forskel hverken mel
lem forsøgsleddene eller mellem de to sædskifter. 
Fosforsyretallene og kaliumtallene er her omreg
net til værdier gældende siden 1964, og de svinger 
en del i forsøgsperioden, men er overalt høje og 
uafhængige af sædskiftet. Den årlige gødskning 
med 24 P og 40 K har således været fuldt tilstræk
kelig til opretholdelse af gødningstilstanden, og 
har måske endda været overflødig for plantevæk
sten. 

Humusindholdet er normalt højt i marskjorder 
og var ved forsøgets start henholdsvis 8,11 pct. og 
8,39 pet. som gennemsnit af sædskifte A og B, for 
enkeltparcellerne varierende fra 7,45 til 8,90 pet. 
Gennem forsøgsperioden falder humusindholdet 
til 5,20 pct. og 5,31 pct. som gennemsnit af de to 
sædskifter. Uanset mere eller mindre kløvergræs 
er der altså sket et betydeligt fald i humusindhol
det, og det er ikke mu1igt at spore nogen effekt af 
kløvergræsmarkerne. 

Variationerne mellem enkeltparcellerne er be
tydeligt større end forskellene mellem forsøgsled
dene eller sædskifterne. Kvælstofindholdet i jord
prøverne forholder sig tilsvarende, men variatio
nen er dog mindre. e/N-forholdet er ens i de to 
sædskifter og falder fra 13,7 i 1952 til 11,2 i 1963 
og ender i 1966 på C/N = 9,4 som gennemsnit af 
alle parceller, hvilket giver C/N-forhold, der sva
rer til forholdene på almindelig agerjord med god 
stofomsætning. 

Forsøgsresultater 
Alle udbytteresultater fra hele perioden 1953 til 
1965 er samlet i duplikerede hovedtabeller, som 
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er henlagt på Statens Planteavlskontor, hvorfra 
de kan lånes. Hovedresultaterne vises i tabel 2, 
hvoraf kun resultaterne fra forsøgsperioden 1958-
65 kan bruges til sammenligning af de to valgte 
sædskifter. Af hvedeafgrøderne er de 9 vinterhve
de, mens 4 er vårhvede (1953,1955,1960 og 1964). 
Efter tørkesommeren 1959 var jorden i efteråret 
så hård, at den ikke kunne pløjes og tilsås tidligt 
nok, medens omvendt efteråret 1963 var så regn
fuldt, at såning af vinterhveden blev umuliggjort. 
I sædskifte A har gennemsnitsudbyttet 1958-65 
for hvede været 44,4 hkg kærne pr. ha, og det ses 
af tabellen, at i næsten alle årene har udbyttet i 
sædskifte B været mindre end i A og i gennemsnit 
40,2 hkg kærne. 

Bederoerne viser store årsvariationer i udbyttet. 
I 1960 og 1964 har udbyttet været højt, medens 
vækstforholdene i 1965 for bederoerne var så 
ugunstige, at udbyttet gik helt i bund. Bederoerne 
i sædskifte A har i gennemsnit af 8 år givet 95,3 
hkg tørstof i rod og i sædskifte B 93,8 hkg, altså 
lidt mindre, og det går igen i næsten alle årene. De 
følgende afgrøder i sædskifte A og B kan ikke di
rekte sammenlignes. For udlægsbyggen i sædskif
te A er kærneudbyttet 1958 ekstremt lavt. Dette 
skyldes, at udlægget det år helt har taget magten 
og overgroet kornet. Udbyttet af udlægsbyggen i 
sædskifte A er ikke særligt stort, kun omkring 30 
hkg pr. ha, fordi der af hensyn til udlægget kun er 
brugt moderate kvælstofmængder. Det ses da og
så, at byg uden udlæg i sædskifte B med kraftigere 
kvælstofgødskning har givet ca. 10 hkg kærne 
mere. 

I sædskifte A er i årene 1955, 1958 og 1960 hø
stet en efterafgrøde af kløvergræs i de 2 udlægs
marker, og beregnet som gennemsnit for sædskif
tet 1958-65 er der høstet 4,1 hkg tørstof og 86 kg 
råprotein pr. ha. Ved de senere sammenligninger 
mellem sædskifterne er dette udbytte medregnet. 

Kålroerne i sædskifte A ligger med hensyn til 
tørstofudbytte i rod på niveau med udbyttet af 
bederoer, men topudbyttet er lavere. 

I græsmarkerne er der normalt taget 3 slæt i 
sædskifte A og 4 slæt i sædskifte B. Rødkløver
græsmarkerne i sædskifte A har i gennemsnit af 
forsøgsperioden givet nok så store tørstofudbyt
ter som hvidkløvergræsset i sædskifte B. I sæd-



l. 

Tabel 2. Udbytte i hkg pr. ha af kærne, halm eller tørstof i roer og kløvergræs 

Sædskifte A 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Ar Hvede Bederoer Byg m. udI. Kløvergræs 

kærne halm tørstof 
Havre Kålroer Byg m. udi. Kløvergræs 

kærne halm rod top kærne halm rod top kærne halm tørstof 

1953 33,F 56,4 110,3 23,6 
1954 50,3 71,9 72,7 22,3 
1955 36,41 50,2 69,3 22,3 
1956 52,7 61,1 106,1 30,5 
1957 56,1 71,3 78,8 23,5 

31,6 32,9 67,3 39,9 43,1 115,0 13,1 29,5 31,S 72,4 
44,2 41,3 87,1 46,6 41,5 109,8 27,6 45,7 42,0 80,6 
35,2 27,2 77,7 34,7 35,2 69,3 13,4 26,0 23,2 60,7 
31,5 25,3 58,1 42,7 43,2 108,8 13,8 31,6 25,8 54,5 
35,0 28,9 39,33 26,1 23,2 72,3 9,7 42,9 30,3 46,53 

1958 32,3 45,5 
1959 45,4 54,3 
1960 40,51 57,0 
1961 53,9 75,8 
1962 43,9 58,5 
1963 56,0 71,1 
1964 43,51 71,6 
1965 39,9 59,5 
Gns. 
1953-

81,1 22,5 
99,4 29,8 

140,1 40,1 
87,5 19,6 
68,5 23,5 

116,0 19,1 
134,7 40,0 
35,3 13,2 

10,9 37,S" 
19,7 18,8 
37,4 35,8 
35,3 28,2 
22,8 21,7 
37,7 35,9 
41,5 35,9 
32,6 26,1 

65 44,9 61,9 92,3 25,4 32,0 30,4 
Gns. 
1958-

65 44,4 61,7 95,3 26,0 29,7 30,0 

I. 

Ar Hvede 
kærne halm 

1953 35,31 60,7 
1954 51,9 81,0 
1955 37,71 51,6 
1956 52,3 66,7 
1957 52,8 59,4 

1958 26,8 31,4 
1959 40,3 49,2 
1960 34,81 58,8 
1961 46,6 69,8 
1962 41,5 56,6 
1963 57,7 77,0 
1964 34,41 60,5 
1965 39,7 61,4 
Gns. 
1953-

2. 3. 

Bederoer Byg 
rod top kærne halm 

105,9 20,6 
78,4 22,7 
71,6 22,4 

109,5 33,6 
87,1 25,8 

80,7 21,5 
102,0 31,9 
138,3 44,9 
84,8 21,0 
67,8 24,8 

114,0 20,0 
128,4 39,6 

34,0 11,8 

24,6 26,4 
41,3 42,0 
24,6 17,5 
35,2 24,1 
38,0 35,8 

28,7 21,6 
26,4 22,0 
49,5 43,6 
43,8 36,2 
35,2 35,7 
44,1 38,8 
49,9 41,8 
36,3 34,2 

65 42,4 60,3 92,5 26,2 36,7 32,3 
Gns. 
1958-

65 40,2 58,1 93,8 26,9 39,2 34,2 
l. Vårhvede. 2. Meget udlæg i halmen. 
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79,0 
71,3 
87,1 
82,2 
78,3 
97,3 
86,9 
82,8 

25,3 26,9 102,7 16,3 
24,5 27,9 64,4 12,4 
58,2 55,4 119,8 21,7 
45,3 33,7 108,2 13,6 
32,1 33,9 76,0 16,7 
49,5 48,7 81,2 6,2 
55,0 59,0 143, l 24,0 
24,5 31,3 72,4 9,4 

14,5 32,8" 
19,0 19,7 
39,5 35,8 
28,8 26,2 
24,8 28,6 
38,4 34,4 
42,2 36,4 
32,9 27,3 

76,5 38,8 35,5 95,6 15,2 32,0 30,3 

83,1 39,3 39,6 96,0 15,0 30,0 30,2 

Sædskifte B 

4. 

l. års 
5. 

2. års 
kløvergræs kløvergræs 

tørstof tørstof 

79,5 
60,7 
47,2 
54,3 
53,9 

61,6 
24,7 
72,0 
52,5 
45,0 
54,9 
66,6 
34,6 

54,4 

31,9 
55,1 
35,3 
63,4 

54,0 
59,0 
69,8 
76,3 
69,0 
87,1 
76,8 
92,9 

64,2 

51,5 73,1 
3. Ærtebladsæd l. slæt. 

6. 
3. års 
græs 

tørstof 

47,0 
33,2 
48,5 

62,5 
58,5 
87,1 
67,9 
66,3 
83,9 
74,5 
54,6 

62,2 

69,4 

7. 

4. års 
græs 

tørstof 

29,3 
43,5 

55,1 
90,6 

110,9 
86,8 
79,4 
95,6 
96,8 
76,7 

86,5 

80,2 
70,1 
94,2 
87,3 
85,9 
95,5 
83,3 
86,6 

76,8 

85,4 

8. 
5. års 
græs 

tørstof 

32,0 

61,8 
71,0 

105,6 
83,3 
77,3 
87,0 
92,5 
66,4 

80,6 
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Tabel 3. Udbytte i a.e. pr. ha 

Sædskifte A 1958 1959 1960 

1. Hvede .............. 41,4 56,3 51,9 
2. Bederoer. ........... 87,8 109,0 152,5 
3. Byg m. udlæg ........ 18,4 23,5 44,6 

Efterslæt. ........... 9,8 17,7 
4. Kløvergræs ..... " ... 65,8 59,4 12,6 
5. Havre .............. 26,5 26,0 59,6 
6. Kålroer ............. 103,6 66,3 122,5 
7. Byg m. udlæg ........ 21,1 22,9 46,7 

Efterslæt. ........... 12,0 15,5 
8. Kløvergræs .......... 66,8 58,4 78,5 

Gens. af sædskifte ... 56,7 52,7 82,8 

Sædskifte B 

1. Hvede .............. 33,1 50,1 46,6 
2. Bederoer. ........... 86,8 112,6 153,8 
3. Byg ................ 33,0 30,8 58,2 
4. 1. års kløver græs ..... 44,0 17,6 51,4 
5. 2. års kløvergræs ..... 45,0 49,2 58,2 
6. 3. års græs .......... 52,1 48,8 12,6 
7. 4. års græs .......... 45,9 75,5 92,4 
8. 5. års græs .......... 51,5 59,2 88,0 

Gens. af sædskifte ... 48,9 55,5 77,7 
Forholdstal (A = 100) 86 105 94 

skifte B har udlægsmarken (1. års kløvergræs) gi
vet det mindste tørstofudbytte, hvoraf en del stam
mer fra grønhavre, der høstes ved skridning. I en
kelte år, navnlig tørkeåret 1959, har udlægget i 
eftersommeren været meget svagt og givet ringe 
udbytte. Ved hver slæt er givet karakter for klø
verbestanden efter karakterskalaen 0- IO, og som 
gennemsnit for alle slæt og årene 1959-65 har ka
rakteren været: 

Sædskifte A: 
4. og 8. rødkløvergræs ........ 6,5 

Sædskifte B: 
4. udlægsåret ................ 8,4 
5. 2. års hvidkløvergræs ...... 7,8 
6. 3. års hvidkløvergræs ...... 6,1 
7. 4. års græs ................ 3,1 
8. 5. års græs ................ 2,0 

Kløverbestanden har svinget en del, men altid 
været god i sædskifte A, samt i 1. års og 2. års klø
vergræs i sædskifte B. Normalt har der også været 
et højt kløverindhold i 3. års marken om foråret, 
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Gens. 
1961 1962 1963 1964 1965 1958-65 

69,1 55,6 70,2 57,8 51,8 56,8 
91,8 77,0 117,4 147,5 40,4 102,9 
40,9 27,1 44,9 48,7 37,8 35,7 

3,4 
68,5 65,3 81,1 12,4 69,0 69,3 
44,5 33,6 51,0 57,6 26,7 40,7 

106,9 79,5 77,7 145,1 71,7 96,7 
34,0 30,5 45,3 49,5 38,4 36,1 

3,4 
12,8 71,6 79,6 69,4 72,2 71,2 
66,1 55,0 70,9 81,0 51,0 64,5 

60,6 52,8 73,1 46,5 52,0 51,9 
90,2 77,1 116,1 141,5 38,3 102,1 
51,0 42,3 51,9 58,3 43,1 46,1 
37,5 32,1 39,2 47,6 24,7 36,8 
63,6 57,5 12,6 64,0 77,4 60,9 
56,6 55,3 69,9 62,1 45,5 57,9 
12,3 66,2 79,7 80,7 63,9 72,1 
69,4 64,4 72,5 77,1 55,3 67,2 
62,7 56,0 71,9 72,2 50,0 61,9 
95 102 101 89 98 96 

men kløveren aftager i løbet af vækstsæsonen, kun 
i 1965 var kløverbestanden ringe, hvilket medfører 
lavt tørstofudbytte. I 4. års og S. års græs er klø
verindholdet normalt meget ringe fra foråret, og 
der er her opnået udbyttestigning ved tilskud af 
110 kg N i kalksalpeter. De senere års forsøg og 
erfaringer viser, at der kunne være opnået betyde
lige udbyttestigninger ved yderligere tilførsel af 
100-200 kg N pr. ha til græsmarkerne. Men som 
tidligere nævnt er kvælstofmængderne her afpas
set så begge sædskifterne får tilført lige meget. 

Da det ikke er muligt at sammenligne udbyttet 
fra de to forskellige sædskifter direkte med hinan
den på grundlag af udbyttet alene i tabel 2, er der 
foretaget en omregning af alle afgrøder til afgrøde
enheder, hvor 1 a.e. sættes lig 100 kg byg og hve
de, 120 kg havre, 500 kg halm, 110 kg roetørstof, 
160 kg sandfrit toptørstof, 120 kg kløvergræstør
stof (sædskifte B, led 4 dog 140 kg). Denne om
regning til a.e. fremgår af tabel 3. Det ses heraf, 
at i 5 af de 8 forsøgsår har sædskifte A givet lidt 
flere a.e. end sædskifte B. I gennemsnit af hele 



Tabel 4. Udbytte i kg råprotein pr. ha 

Sædskifte A 1958 1959 1960 
l. Hvede .............. 520 762 917 
2. Bederoer ............ 651 1032 1189 
3. Byg m. udlæg ........ 713 422 562 

Efterslæt. ........... 236 441 
4. Kløvergræs .......... 978 1108 1350 
5. Havre .............. 372 509 961 
6. Kålroer ............. 849 1020 1227 
7. Byg m. udlæg ........ 637 419 605 

Efterslæt. ........... 288 402 
8. Kløvergræs .......... 1008 1065 1470 

Gens. af sædskifte .... 782 792 1141 

Sædskifte B 
1. Hvede .............. 457 671 941 
2. Bederoer. ........... 632 1104 1248 
3. Byg ................ 392 563 802 
4. l. års kløvergræs ..... 1072 264 1041 
5. 2. års kløvergræs ..... 959 1023 1183 
6. 3. års græs .......... 1122 1019 1472 
7. 4. års græs .......... 878 1675 1940 
8. 5. års græs .......... 962 1245 1798 

Gens. af sædskifte .... 809 946 1303 
Forholdstal (A = 100) 103 119 114 

forsøgsperioden og alle afgrøder, har A givet 64,5 
a.e. mod 61,9 a.e. i B, eller i forholdstal! 00 mod 96. 

Da de to sædskifter er så forskellige i afgrøde-
valget, er der også bestemt råprotein (total N X 
6,25) i alle afgrøder. I tabel 4 er opstillet en bereg-
ning af kg råprotein pr. ha, og af tabellen fremgår 
det, at billedet her bliver et helt andet. Ar for år er 
det nu sædskifte B, der giver det største udbytte, 
hvilket naturligvis skyldes det større antal græs-
marker. 

For hele forsøgsperioden er det gennemsnitlige 
udbytte for sædskifte A således 833 kg råprotein, 
men i sædskifte B 980 kg, i forholdstal 100 mod 
118. Sagt på en anden måde indeholder l fe. i 
gennemsnit af alle år og afgrøder 129 gråprotein 
i sædskifte A, men 158 g råprotein i sædskifte B. 

Udbyttevariationer 
De mange års forsøgsresultater giver muligheder 
for at bedømme de enkelte afgrøders udbyttevaria
tioner på svær marskjord. Resultaterne for årene 
]953-1965 er vist for sædskifte A i fig. 1. øverste 

Gens. 
1961 1962 1963 1964 1965 1958-65 
838 584 874 806 599 738 
655 748 937 1333 334 860 
491 446 617 572 343 521 

85 
1262 938 1517 1190 1041 1173 

565 419 683 822 304 579 
906 782 681 1292 450 901 
369 513 554 590 349 505 

86 
1342 1106 1468 1155 1099 1214 
804 692 916 970 565 833 

773 575 968 638 565 699 
652 816 959 1323 330 883 
576 464 587 758 420 570 
945 621 801 1035 443 778 

1213 1163 1760 1234 1597 1267 
1102 1030 1480 1119 697 1130 
1250 1114 1527 1317 929 1329 
1172 1039 1235 1266 749 1183 
960 853 1165 1086 716 980 
119 123 127 112 127 118 

kurve viser udbytterne som gennemsnit af de to 
rodfrugtafgrøder. Roerne ligger med det højeste 
udbytteniveau, men samtidig også med de største 
variationer. Næste kurve viser det gennemsnitlige 
udbytte af de to rødkløvermarker. Det lave ud-
bytte i 1957 skyldes udvintring af rødkløveren, og 
i stedet er høstet en beskeden afgrøde af ærtebland-
sæd. Under marskforhold er udbyttevariationer-
ne betydeligt mindre i rødkløvergræs end i rod-
frugter. Nederste kurve viser det gennemsnitlige 
udbytte af fire kornafgrøder, hvoraf to er svagt 
gødet byg med udlæg, og derfor på et ret lavt ud-
bytteniveau. 

En sammenligning af udbytterne og udbytte-
variationerne ses af følgende opstilling: 

Sædskifte A hkg kærne 
gens. års- forholdstal 
13 år variation gens. = 100 

4 kornafgrøder ... 36,9 20,8 - 46,7 56 - 127 
afgrøde enheder 

2 roeafgrøder .... 98,1 56,1 - 146,3 57 - 149 
2 rødkløverafgr. .. 63,9 46,9 - 80,4 73 - 126 
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hkg 

Fig. l. Udbytteniveau og årsvariationer i sædskifte A. 

Rodfrugterne yder det højeste gennemsnitlige 
udbytte, men samtidig er udbyttevariationerne og
så meget store, omkring ±45%. Roerne er en me
get usikker afgrøde under marskforhold. Korn
udbytterne er relativt lave, og de årlige variatio
ner udtrykt i pet. er meget store. Vinterhveden er 
den mest sikre kornafgrøde, men korn må dog an
ses for en forholdsvis usikker afgrøde på svær 
marskjord. De mindst varierende udbytter er nået 
i rødkløvergræs, hvor variationerne er ± ca. 25%, 
samtidig er udbytteniveauet af kløvergræs ret højt 
i marsken. 

hkg 

d. e. 

140 

120 

100 

80 

60 

40 
2 korn 

20 

1958 S9 60 61 62 63 64 65 

Fig. 2. Udbytteniveau og årsvariationer i sædskifte B. 

For sædskifte B er på tilsvarende måde vist ud
bytteniveau og variation i fig. 2, men her kan sam-
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menligning først startes fra 1958. Den øverste kur
ve gælder for 1 bederoeafgrøde og følger helt rod
frugtkurven i fig. 1. De to kornafgrøder er her 
gennemsnit af hvede og byg. Græsmarksafgrøder
ne er delt i to afdelinger, hvoraf den ene kurve 
gælder de to kvælstofgødede græsmarker (4. og 
5. års marken) og den anden kurve de to kløver
rige ikke N-gødede afgrøder i 2. og 3. års marken. 
Det kvælstofgødede græs har altid ydet mere end 
kløvergræs uden kvælstof. Udbyttevariationerne 
følger kurven for roerne, men udsvingene er ikke 
nær så store, hvilket også fremgår af følgende op
stilling: 

Sædskifte B hkg kærne 

gens. års-
8 år variation 

2 kornafgrøder. .. 39,7 27,7 - 50,9 

afgrøde enheder 

l bederoe afgrøde . 102, l 38,3 - 153,8 
ludlægsafgrøde .. 36,8 17,6 - 51,4 
2 hvikl. afgrøder. 59,4 48,6 - 71,3 
2 N-gødet græsafgr. 69,7 48,7 - 90,2 

forholdstal 
gens. = 100 

70 - 128 

38 - 150 
48 - 152 
82 - 120 
70 - 129 

Kornafgrøderne har en lidt bedre placering, og 
er gødet lidt kraftigere i sædskifte B end i A, hvor
for udbytteniveauet er lidt højere og årsvariatio
nerne noget mindre, ± 30%. Rodfrugtafgrøden 
er meget svingende i udbytte. Udlæg af hvid klø
ver i havre til grønhøstning giver kun et ringe ud
bytte, og den årlige variation er ± 50%. Hvidklø
vergræs er den mest sikre afgrøde på marskjord. 
Udbyttevariationerne er kun ± 20%, men udby t
teniveauet er lidt lavt, og kløveren holder sjældent 
mere end 2 a 3 år. Det N-gødede græs er tilført 
110 kg N, og udbyttet er øget med 10 a.e., men 
for kvælstof gødet græs er udbyttevariationerne 
steget til ± 30%. I henhold til tidligere forsøg med 
kvælstof til græs på marskjord (590. og 735. be
retning) kan udbyttet øges betydeligt ved tilførsel 
af ialt 200-300 kg N til græs. Udbyttet for det sam
lede sædskifte B kan øges væsentlig ved kvælstof
gødskning, hvorimod denne mulighed ikke er til
stede i sædskifte A. 

En samlet oversigt over de to sædskifters ud
bytter er givet i tabel 5, hvor der tillige er foreta
get en beregning af det gennemsnitlige indhold af 
g råprotein pr. f.e. De største udbytter på ca. 100 



Tabel 5. Udbytte pr. ha af a.e. og kg råprotein i gens. 1958-65 

Sædskifte A 
A.E. Råprotein 

kg g/f.e. 
L Hvede ........... 56,8 738 130 
2. Bederoer. ........ 102,9 860 84 
3. Byg m. udlæg ..... 35,7 521 146 
4. Rødkløvergræs .... 72,7 1258 173 
5. Havre ........... 40,7 579 142 
6. Kålroer. ......... 96,7 901 93 
7. Byg m. udlæg ..... 36,1 505 140 
8. Rødkløvergræs ... 74,6 1300 174 

Gens ............. 64,5 833 129 

a.e. er opnået i bederoer og kålroer, men med et 
lavt indhold af råprotein pr. f.e. Rodfrugtdyrk
ning er forholdsvis usikker på svær marskjord, 
idet der kan avles såvel meget høje som meget lave 
udbytter. 

Udbyttemæssigt følger dernæst 1-årig rødklø
vergræs og flerårig N-gødet græs med udbytte om
kring 70 a.e., og ca. 10 a.e. lavere ligger hvidklø
vergræs. Alle disse afgrøder ligger med et gennem
snitlig indhold på ca. 175-200 g råprotein pr. f.e., 
og de er derfor særdeles fint kreaturfoder. Dyrk
ningssikkerheden er meget stor, og udbyttet vil 

Sædskifte B 
A.E. Råprotein 

kg g/f.e. 
l. Hvede ........... 51,9 699 134 
2. Bederoer ......... 102,1 883 86 
3. Byg ............. 46,1 570 124 
4. Udlæg ........... 36,8 778 211 
5. 2. års kløvergræs .. 60,9 1267 208 
6. 3. års kløvergræs .. 57,9 1130 195 
7. 4. års græs ....... 72,1 1329 184 
8. 5. års græs ....... 67,2 1183 176 

Gens ............ 61,9 980 158 

kunne øges yderligere ved stærkere kvælstofgødsk -
ning. Græs og kløvergræsblandinger er således de 
bedste og mest sikre afgrøder på svær marskjord. 
Udlæg af kløvergræs i grønhavre giver et meget 
lavt udbytte og meget store variationer fra år til 
år. 

De gennemsnitlige kornudbytter er noget påvir
ket af udlægsbygmarkens placering i sædskifte A. 
Udbytteniveauet er dog forholdsvis højt for 
korn, hvor hveden giver mest, men udbyttesving
ningerne er betydelige fra år til år, hvoraf enkelte 
år har karakter af misvækst. På svær marskjord 

Tabel 6. Omkostninger i kr. pr. ha 
Udsæd Gødning Jordbearbejdning lait 

Sædskifte A m.v. høst m.v. 
L Hvede ........................ 110 270 505 885 
2. Bederoer ...................... 120 490 2449 3059 
3. Byg m. udlæg .................. 81 200 454 735 
4. Rødkløver, afgræsning .......... 175 100 99 374 
5. Havre ........................ 99 350 454 903 
6. Kålroer. ...................... 12 410 2290 2712 
7. Byg m. udlæg .................. 81 200 454 735 
8. Rødkløver, l hø + afgræsning .... 175 100 367 642 

Gens .......................... 107 265 884 1256 

Sædskifte B 
l. Hvede ........................ 110 270 505 885 
2. Bederoer ...................... 120 490 2449 3059 
3. Byg .......................... 81 270 454 805 
4. Udlæg til ensilage .............. 234 170 711 1115 
5. 2. års kløver, afgræsning ........ O 100 82 182 
6. 3. års kløver, afgræsning ........ O 100 82 182 
7. 4. års græs, 1 hø+afgræsning .... O 320 401 721 
8. 5. års græs, 2 hø + 2 ensilage ..... O 320 701 1021 

Gens .......................... 68 255 673 996 

451 



er korndyrkning således forholdsvis usikker med 
chancer for såvel høje som lave udbytter. Antal 
kornafgrøder i sædskiftet synes ikke at påvirke 
dette forhold. 

Arbejdsomkostninger m.v. 
Selvom udbytteniveauerne udtrykt i a.e. og rå
protein er nær ens i de to valgte sædskifter, er det 
økonomiske resultat afhængig dels af dyrknings
omkostningerne og dels af afsætnings- eller ud
nytteisespriserne for afgrøderne. 

Arbejdsomkostningerne vil selvsagt være for
skellige i de to sædskifter. På grundlag af opteg
nelser om arbejdets omfang, og ved benyttelse af 
arbejdsnormer angivet i »Håndbog for Driftsplan
lægning« 5. udgave 1966/67, er i tabel 6 foretaget 
en beregning af omkostningerne i de to sædskif
ter. Beregningen er gennemført med dagsaktuelle 
priser på udsæd og gødning, arbejdsomkostnin
gerne er beregnet efter l mandstime a 7,00 kr. og 
l traktortime inkI. redskaber er sat lig 10,00 kr. 
Ved beregning af omkostningerne i græsmarkerne 
er forudsat, at rødkløveren i sædskifte A benyttes 
til afgræsning, dog med et enkelt slæt til hø i led 8. 
Sædskifte A yder derved grovfoder i roer og græs 
svarende til traditionel dansk fodring. I sædskifte 
B tænkes samme kvægbestand opretholdt, hvor
for 2 græsmarker fuldtud skal benyttes til hø og 
ensilageproduktion. I det samlede sædskifte B ind
går 6 afgrøder til grovfoder mod 4 afgrøder i sæd
skifte A. Derved avles totalt flere grovfoderenhe
der, hvilket kunne muliggøre en øget kvægproduk
tion. For at kunne sammenligne de to sædskifter 
er forudsat ens kvægbestand til vinterfoder, og det 
overskydende græs tænkes anvendt ved afgræs
ning. 

Til korn og rodfrugter har jordbearbejdningen 
omfattet l gang efterårspløjning, hveden er har
vet 4 gange med svær harve og 2 gange med let 
harve. Rodfrugter og havre har fået l gang svær 
harve og 4 gange letharvning om foråret. Til byg
marker er normalt kun gennemført 4 gange let
harvning og til udlægsmarker desuden l gang 
tromling. Efterårsstubbehandling gennemføres 
normalt ikke på svær marskjord. I omkostnings
beregningerne indgår den nødvendige tid til ud
strøning af kunstgødning, såning samt ukrudts-
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sprøjtning og tiden til radrensning og udtynding 
af roerne. 

Kornhøsten er forudsat gennemført ved meje
tærskning med opsamling af halmen. Rodfrugter
ne er tænkt høstet med optagermaskine, hvilket 
nok er meget vanskeligt på marskjorderne. Høst
ning til ensilage er tænkt gennemført fuldt meka
niseret og høbjergning sker med moderne maski
nel udstyr, der regnes med 3-4 slæt årlig til ensi
lage og hø. 

De største omkostninger findes i rodfrugtmar
kerne og dernæst følger kvælstofgødet græs til hø 
eller ensilage. Omkostningerne i kornafgrøder er 
beregnet til 700-900 kr. pr. ha, og de laveste om
kostninger nås i flerårige afgræsningsmarker. I 
gennemsnit er omkostningerne i sædskifte A be
regnet til 1256 kr. og i sædskifte B til 996 kr. pr. 
ha eller en forskel på 260 kr. pr. ha. 

Produktværdien 
Det samlede resultat afhænger af afsætnings- eller 
udnyttelses priserne. I tabel 7 er de to sædskifter 
sammenlignet, idet prisen på korn er ansat til 45 
kr. pr. hkg, og udnyttelsesprisen for samtlige grov
foderenheder er ansat til 20 kr. pr. a.e. Under dis
se forudsætninger er i sædskifte A opnået en af
grødeværdi på 1755 kr. pr. ha og i sædskifte B en 
afgrødeværdi på 1486 kr. pr. ha. Dækningsbidra; 

~,"":' 

gene fremkommer ved at trække omkostningerne " 
fra produktværdien, og herved fremkommer de 
gennemsnitlige dækningsbidrag på henholdsvis 
499 kr. pr. ha i sædskifte A og 490 kr. pr. ha i sæd
skifte B. 

Tabellen viser tydeligt det store underskud i 
rodfrugterne, samt i udlæg uden dæksæd. Stærkt 
gødede græsmarker til høslæt eller ensilering viser 
også forholdsvis ringe dækningsbidrag, hvorimod 
græs til afgræsning og korn giver højt dæknings
bidrag. Ved at erstatte rodfrugterne med korn 
eller med N-gødet græs ville dækningsbidraget 
øges betydeligt. Prisforholdene mellem korn og 
grovfoder må være afgørende for hvilke af disse 
to afgrøder, der vælges. 

Salgspriserne på korn og udnyttelsesprisen på 
grovfoder spiller en stor rolle for dækningsbidra
gets størrelse og er afgørende for, hvilket af de to 
sædskifter der giver bedst økonomisk resultat. 



Tabel 7. Beregning af dækningsbidrag i kr. pr. ha 

Udbytte i hkg kærne eller a:e. grovfoder 

Sædskifte A 
Udbytte 

l. Hvede Kærne 44,4 
Halm 12,4 

2. Bederoer Rod 86,6 
Top 16,3 

3. Byg m. udlæg Kærne 29,7 
Halm 6,0 

4. Rødkløver Tørstof 72,7 
5. Havre Kærne 39,3 

Halm 7,9 
6. Kålroer Rod 87,3 

Top 9,4 
7. Byg Kærne 30,0 

Halm 6,1 
8. Rødkløver Tørstof 74,6 

Gennemsnit 

Sædskifte B 

l. Hvede Kærne 40,2 
Halm 11,7 

2. Bederoer Rod 85,3 
Top 16,8 

3. Byg Kærne 39,2 
Halm 6,9 

4. Udlæg Tørstof 36,8 
5. 2. års kløver Tørstof 60,9 
6. 3. års kløver Tørstof 57,9 
7. 4. års græs Tørstof 72,1 
8. 5. års græs Tørstof 67,2 

Gennemsnit 

Dette fremgår af tabel 8, hvor der er forudsat 
uændrede omkostninger, men varierende priser 
på korn og grovfoder, som her omfatter græs, 
rodfrugter og halm. Ved stigende kornpriser vil 
det kornrige sædskifte A give det bedste resultat, 
hvorimod bedre udnyttelsespriser for grovfoder 
virker til gunst for det græsrige sædskifte B. Ved 
kombination af lav kornpris og høj foderafgrøde
værdi er dækningsbidraget størst i sædskifte B, 
hvilket er antydet med stiplet linie i tabellen. Un
der andre prisforhold giver sædskifte A størst 
dækningsbidrag. Ved at udelade rodfrugter af 
sædskiftet kunne laves sædskifter med korn og 
græs, hvor dækningsbidraget ville være endnu høj
ere end her angivet. 

Dæknings-
Pris Indtægt Udgift bidrag 

45 2246 885 1361 
20 
20 2058 3059 +1001 
20 
45 1457 735 722 
20 
20 1454 374 1080 
45 1927 903 1024 
20 
20 1934 2712 778 
20 
45 1472 735 737 
20 
20 1492 642 850 

1755 1256 499 

45 2045 885 1160 
20 
20 2042 3059 +1017 
20 
45 1902 805 1097 
20 
20 736 1115 + 379 
20 1218 182 1036 
20 1158 182 976 
20 1442 721 721 
20 1344 1021 323 

1486 996 490 

Sammendrag 

Fra 1953 til 1965 er på svær marskjord ved Ribe 
udført sammenlignende forsøg med to forskellige 
sædskifter af følgende sammensætning. 

Sædskifte A: Sædskifte B: 
4 kornafgrøder 2 kornafgrøder 

1 rodfrugtafgrøde 2 rodfrugtafgrøder 
2 l-årige rødkløver- 5 1-5-årige kløvergræs-

afgrøder afgrøder 

Sædskifte A er typisk vekseldrift med kom hvert 
andet år og stor produktion af såvel korn som 
grovfoder. Sædskifte B er derimod mere ensidig 
græsdyrkning. Begge sædskifter indeholder rod
frugter, hvilket ikke er almindelig praksis på 
marskjord, og begge sæd~kifter indeholder kløver-
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Tabel 8. Dækningsbidrag i kr. pr. ha ved varierende priser på kom og grovfoder 

Kompris kr. 

Grov- pr. hkg 40 

foderværdi __ 1_ kr. pr. a.e. 
------

Sædskifte A 
10 -0-65 
20 409 
30 884 
40 1358 

Sædskifte B 
10 -0-80 

20 440 

30 959 

40 1479 

græs. Forsøgene har derfor ikke kunnet give svar 
på eventuelle ulemper eller besværligheder ved 
fortsat pløjning af svær marskjord. 

De to sædskifter er gødet ens. Sædskifterne er 
først fuldstændige i 1958 og kan derfor kun sam
menlignes i de sidste 8 år. Hovedresultatet frem
går af tabel 5. Sædskifte A har i gennemsnit af alle 
afgrøder giver 64,5 a.e. pr. ha, medens sædskifte 
B de fleste år og i gennemsnit har givet lidt min
dre, nemlig 61,9 a.e. pr. ha, i forholdstal 100 mod 
96. Omvendt har udbyttet af råprotein i gen
nemsnit været 833 kg pr. ha i sædskifte A, men 
980 kg råprotein i sædskifte B, i forholdstal 100 
mod 118. 

Forsøgene har ikke kunnet anvise det mest for
delagtige sædskifte. Der må tages hensyn til såvel 
udbytter, omkostninger som priser på de enkelte 
produkter. Tabellerne 6, 7 og 8 giver en ide om, at 
der med stigende kornpriser opnås bedst resultat 
i det kornrige sædskifte, hvorimod stigende ud
nytteIsespris af grovfoder giver fordele for det 
græsrige sædskifte B. I sædskifte A vil der kun 
være ringe mulighed for at øge udbytteniveauet, 
hvorimod der i sædskifte B vil kunne opnås bety
delige merudbytter ved yderligere anvendelse af 
kvælstofgødskning i græsmarkerne. 

De enkelte afgrøders udbytteniveau og udbytte
variationer sammenholdt med omkostningerne og 
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45 50 55 60 

25 115 205 295 
499 589 679 769 
974 1064 1154 1244 

1448 1538 1628 1718 

-0-30 20 70 120 

490 540 590 640 

1009 1059 1109 1159 
-- --

1529 1579 1629 
I 

1679 

produktpriserne giver anledning til følgende vur
dering: 

Rodfrugternes udbytteniveau er omkring 100 
a.e. på svær marskjord, og udbyttevariationerne 
er meget store (1: 50%). Dyrkningsvanskelighe
derne og omkostningerne er store, så rodfrugterne 
må anses for de mest usikre og uegnede af de prø
vede afgrøder. 

Kløvergræs og græs ligger med relativt høje ud
bytter på 60-75 a.e. pr. ha, og udbytterne varierer 
kun med ± 25%. Udbytteniveauet vil kunne hæ
ves betydeligt ved kvælstofgødskning, og udbyttet 
vil da nærme sig roernes udbytte, men med større 
dyrkningssikkerhed. Kløver og græs er de mest 
sikre afgrøder på marskjorden. Omkostningerne 
er lave, men afhængig af benyttelsesmåden. Af
græsning giver et højt dækningsbidrag, hvorimod 
udnyttelse til vinterfoder er stærkt afhængig af 
udnyttelsesprisen. 

Kornets udbytte varierer meget stærkt fra år til 
år ( ± 40%), men i gennemsnit er udbytteniveauet 
forholdsvis højt (40 hkg). Korndyrkning er meget 
usikker på svær marskjord med chance for rela
tivt store udbytter (50-60 hkg) og fare for mis
vækst (20 hkg). De senere års kornpriser medfører 
dog, at korndyrkning i gennemsnit har været ren
tabel. 

De bedste sædskifter på svær marskjord opnås 



i praksis ved en passende kombination af græs
afgrøder og kornafgrøder. Kornprisen og udnyt
telsespriser for græsafgrøder vil være afgørende 
for hvilke af disse afgrøder, der skal lægges mest 
vægt på. 

Summary 
Experiments with crop rotation on Marsh Land 
During the years 1953-1965 experiments with two dif
ferent rotations of erops were earried out on heavy clay 
Marsh soil. Rotation A is typieal Danish, and rotation 
B is more special for lowlands. On an aver age fertilizer 
was the same for both rotations of erops, and for 8 
years the yie1d per ha was: 

Rotation A 
erop kg 
units protein 

1. Wheat .......... 56,8 738 
2. Sugarbeet ....... 102,9 860 
3. Barley .......... 35,7 521 
4. Red Clover ..... 72,7 1258 
5. Oats ............ 40,7 579 
6. Swedes .......... 96,7 901 
7. Barley .......... 36,1 505 
8. Red Clover ...... 74,6 1300 

Average ......... 64,5 833 

Rotation B 
erop kg 
units protein 

1. Wheat .......... 51,9 699 
2. Sugarbeet ....... 102,1 883 
3. Barley .......... 46,1 570 
4. Lay-out ......... 36,8 778 
5. Clover-grass ..... 60,9 1267 
6. Clover-grass ..... 57,9 ll30 
7. Grass ........... 72,1 1329 
8. Grass ........... 67,2 ll83 

Average ......... 61,9 980 

On the average the yield in erop units was nearly 
the same in the two rotations of erops, in rotation B 
the protein yield was 18 pCt. higher as in rotation A. 
Market value as well as expenses was high er in rota
tion A as in rotation B. But with the present priees 
and eosts the profit was nearly the same in both rota
tions. The difference between the rotations of erops 
gave no measurable effeet on soil strueture or soil 
fertility. 

The folIowing conclusion ean be drawn about the 
various efOps on Marsh Land: 

Root erops give a high yield, but the variations 
from year to year are very great. 

Clover and grass give a high yield with small 
yearly differences, and those erops are very suitable for 
Marsh Land. 

Grain erops are rather risky erops with grcat yearly 
variations, but on the average the yield is fairly high. 
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