
Græsmarksplanternes indhold af vandopløselige kulhydrater 
ved forskellige slæt og udviklingstrin 

Ved Norman Witt 

908. beretning fra Statens I<'orsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Ved statens forsøgsstation, Ødum, er i 1967 udført undersøgelser til belysning af nogle græsmarksplanters 
indhold af vandopløselige kulhydrater. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
De vandoplØselige kulhydrater i planterne dan
nes ved fotosyntesen, nedbrydes ved respiration 
eller omsættes til andre forbindelser ved f.eks. 
opbygning af protein, nyt væv og oplagsnæ
ring, når de ikke direkte ophobes som mono
eller disakkarider. Planternes indhold af vand
oplØselige kulhydrater er således til enhver tid 
differensen mellem dannede og omsatte mæng
der. 

Ud fra en formodning om, at græsmarks af
grødernes indhold af vandopløselige kulhydra
ter har betydning for afgrØdernes ensilerbarhed 
og foderværdi, er der i de senere år gennem
ført en del forsøg og undersøgelser af denne 
stofgruppes stØrrelse. 

Lysintensitetens betydning for græsmarks
planternes indhold af vandopløselige kulhydra
ter er bemærket af Alberda (1965) og Deinum 
(1966). Begge observerede stigende indhold ved 
stigende lysintensitet. 

I de citerede arbejder er også påvist tempe
raturindflydelse. Forfatterne fandt således et 
fald i indholdet af vandoplØselige kulhydrater 
ved stigende temperatur. 

Wieringa (1961) fandt, at græssernes sukker
indhold var mere afhængigt af temperatur og 
lysintensitet end af udviklingstrinet. Udvik
lingstrinets betydning har tilsyneladende gjort 
sig mere gældende i andre undersØgelser. Jones 
(1962) fandt således lavt sukkerindhold i ungt 
græs (Lolium perenne), indholdet steg derefter 
med udviklingstrinet, men faldt igen sidst i 
vækstperioden. 
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Tilsvarende iagttagelser er gjort af Waite et 
al (1953). 

Slæthyppigheden i forbindelse med vækstbe
tingelserne som helhed kan have en betydelig 
indflydelse på indholdet af vandoplØselige kul
hydrater. Alberda (1957) konstaterede, at gen
tagne slæt under optimale vækstbetingelser ofte 
forårsagede en nedsættelse af kulhydratindhol
det i stubbe og rØdder. Det bØr bemærkes, at 
det lave indhold efter slæt kan forklares ved 
det store forbrug til regenerering. Arbejder af 
del Pozo (1963) viste, at sukkerindholdet i 
stubbe og rØdder aftog hurtigt efter slæt og 
nåede et minimum 5-7 dage efter afhugningen, 
hvorefter der måltes en jævn stigning af ind
holdet i alle plantedele. Efter del Pozos angi
velser falder sukkerindholdet efter afhugning 
mere brat i planter med et hØjt indhold end i 
planter med et lavt indhold. 

Indholdet af vandoplØselige kulhydrater i 
græsmarksplanterne kan være udsat for meget 
store svingninger i døgnets lØb. Dette forhold 
må tages i betragtning i underSØgelser over af
grØdernes indhold af vandopløselige kulhydra
ter, hvor en utilsigtet indflydelse af. dØgnvaria
tionen skal undgås. UnderSØgelser af Wit/ 
(1967) viste, at de mindste variationer fra dØgn 
til døgn fandtes om morgenen. 

De i nærværende beretning omtalte resulta
ter fra underSØgelser over en række græsmarks
planters indhold af vandoplØselige kulhydrater 
må i henhold til den almindelige plantefysio
logi og de citerede resultater vurderes på føl
gende baggrund: 



Dannelseshastigheden af vandoplØselige kul- Arter 
hydrater vokser med lysintensiteten, men på- 1. Alm. rajgræs, Lolium perenne 
virkes ikke meget af temperaturen. Nedbryd-
nings- og omsætningshastigheden forØges der-
imod, når temperaturen stiger. 

Det må antages, at der ved den for væksten 
optimale temperatur omsættes betydelige 
mængder af vandoplØselige kulhydrater. Ind
holdet af vandoplØselige kulhydrater vil under 
disse omstændigheder mest sandsynligt være 
relativt lavt. Fremmes syntesen af protein og 
væv ved ændring af andre produktionsfaktorer 
- for græsser vil specielt øget kvælstof tilfØrsel 
være af interesse - vil indholdet af vandoplØse
lige kulhydrater - andre forhold lige - for
mindskes. 

Specielt er indholdet af vandoplØselige kul
hydrater bestemt af den slætmæssige behand
ling, der på en særlig drastisk måde påvirker 
græsmarksplanternes udviklingsforlØb en 
væktsperiode. 

Græsmarksplanternes indhold af vandopløse
lige kulhydrater vil således generelt være be
stemt af udviklingstrin og vækstbetingelser i 
en given slætperiode. 

Metodik - afgrøder - forsøgsplan 
Den i denne undersØgelse anvendte prøveud
tagnings- og analyseteknik er med undtagelse 
af, at prØverne er hØstet med en 1,4 m bred 
slåmaskine, den samme som beskrevet i en tid
ligere beretning (Witt, 1967). Indholdet af 
vandoplØselige kulhydrater er beregnet som 
glukose og er overalt angivet i pct. af tØrstof. 

Oversigt over prøve udtagning og N-tilførsel 

2. Hal. rajgræs, Lolium multiflorum 
3. Hundegræs, Dactylis glomerata 
4. Engsvingel, 
5. Timothe, 
6. Engrapgræs, 
7. Rødsvingel, 
8. Hvidkløver, 
9. Rødkløver, 

10. Lucerne, 

Festuca pratensis 
Phleum pratense 
Poa prantensis 
Festuca rubra 
Trifolium repens 
Trifolium pratense 
Medicago sativa 

I disse arter er der i foråret 1967 foretaget en 
bestemmelse af indholdet af vandoplØselige 
kulhydrater i vækstperioderne i et 1. slæt og i 
to tidsmæssigt forskudte 2. slæt samt om efter
året i et 3. slæt efter nedenstående oversigt. 

Dato for prØveudtagning 

1. slæt 
I 11 

24/4 29/5 
l/S 5/6 
9/5 8/6 

16/5 12/6 
22/5 15/6 
29/5 19/6 

22/6 
26/6 
29/6 

3/7 
6/7 

10/7 

2. slæt 
la l b 
8/6 19/6 

15/6 26/6 
22/6 3.'7 
29/6 10/7 
6/7 

13/7 

3. slæt 
II 

13/9 
18/9 
21/9 
25/9 
28/9 
31/9 
3/10 
9/10 

12/10 
19/10 

PrØveudtagningen er begyndt kort efter væks
tens begyndelse i afd. I og fortsat med en 

Slæt nr. Afdeling Behandling før første prøveudtagning 
Prøve

udtagn. 
begyndt 

1. slæt Planterne ikke afhugget. .................. . 
1. slæt II Planterne ikke afhugget, tilført 50 kg N 18/4 .. 
2. slæt la Planterne afhugget 9/5, tilført 50 kg N 9/5 .. 
2. slæt Ib Planterne afhugget 29/5, tilført 50 kg N 29/5 .. 
3. slæt II Planterne afhugget 10/7 og 22/8, tilført 50 kg N 

14/7 og 50 kg N 22/8 ..................... . 

24/4 
29/5 
8/6 

19/6 

13/9 
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ugentlig prøveudtagning til den 29/5, hvorefter 
der er fortsat i afd. II (for græsarternes ved
kommende dog med to ugentlige prøveudtag
ninger) indtil afslutningen den 10/7. De tids
mæssigt forskudte 2. slæt er fulgt med en 
ugentlig prØveudtagning, som i det tidlige 2. 
slæt - afd. la - startede 4 uger efter afhugnin
gen og gennemfØrtes i tiden 8/6-13/7 og i det 
senere 2. slæt - afd. 1 b - påbegyndtes 3 uger 
efter afhugningen og gennemfØrtes i tiden 
19/6-10/7. Lucernen i afd. Ib udgik af under
søgelsen på grund af forurening. Planterne i 
afd. II blev afhugget 10/7 og 22/8, hvorefter 
genvæksten i det sene efterårsslæt fulgtes med 
2 ugentlige prøvudtagninger, der startede 3 
uger efter den sidste afhugning og gennemfØr
tes i tiden 13/9-19/10. Udbringning af 50 kg 
N er sket efter græssernes afhugning. Det be
mærkes, at afd. I ikke er tilført kvælstofgød
ning, men dette forhold skønnes at være uden 
betydning for konklusionerne. For videst mu
ligt at eliminere dØgnvariationens indflydelse 
på indholdet af vandopløselige kulhydrater er 
alle prØver hØstet kl. 8 de pågældende dage. De 
meteorologiske betingelser i undersøgelsesperio
derne afveg i de enkelte måneder en del fra de 
på stedet normrue forhold. Således var skydæk
ket og nedbØren betydeligt over det normale i 
månederne april og maj, og i sidste hruvdel af 
juni og første halvdel af juli måned var nedbØ
ren betydeligt under det normale. Under hele 
efterårsperioden var skydækket og nedbØren 
usædvanligt meget over det normale. 

Oversigt over de meteorologiske data 

Periode 

1/4--30/4 ...... 
1/5-31/5 ...... 
1/6-15/6 ...... 

16/6-30/6 ...... 
1/7-13/7 ...... 
1/9-30/9 ...... 
1/10-19/10 .... 

Gns. 
tempo 

5,0 
10,6 
11,6 
IS,4 
14,9 
13,4 
10,6 

Antal mm 
soltimer nedbør 

141 62,0 
161 55,3 

124 32,0 
99 19,6 
99 8,9 

132 102,3 
42 lIS,1 

1. O = skyfri, 8 = overskyet 
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Gns.% 
sky

dække1 

5,3 
5,1 
4,4 
4,8 
4,8 
4,9 
6,0 

Resultater 
Græsmarksplanternes indhold af vandopløse
lige kulhydrater i l. slæts vækstperiode er fulgt 
fra vækstens begyndelse. Hal. rajgræs er hØstet 
fra den 24/4 og de øvrige arter fra den 9/5 
med undtagelse af engrapgræs og hvidklØver, 
som ikke ydede tilstrækkelig afgrØdemængde 
til en prØve i afd. I. På grundlag af rule enkelt
resultater for vandopløselige kulhydrater fra den 
9/5 til 10/7 er i fig. 1 for hver art vist en gra
fisk fremstilling af indholdets variation. Som 
det ses af de fuldoptrukne kurver, er indholdet 
af vandoplØse1ige kulhydrater fra vækstens be
gyndelse til midten af juli måned hØjt og for 
de fleste arters vedkommende næsten konstant. 
Det gennemsnitlige indhold af vandoplØselige 
kulhydrater for de enkelte arter i denne pe
riode er angivet i tabel 1, afsnit a. Det ses, at 
ital.- og alm. rajgræs har det hØjeste indhold 
af vandoplØselige kulhydrater, og at bælgplan
ternes indhold er tydeligt lavere end græs
sernes. 

Tabel 1. Gns. indhold af vandopløselige kulhydrater i 

nogle arters l. slæts vækstperiode (a) og i perioderne 
før og efter skridning (b) (% af tørstof) 

a b 
9/5- Dato for 9/5 til Skrid-

Art 10/7 50% skrid- ning 
skridn. ning til 10/7 

l. Alm. rajgræs .. 26,0 IS/6 28,2 23,5 
2. Hal. rajgræs .. 32,61 12/6 31,6 33,7 
3. Hundegræs ... 16,8 29/5 16,7 17,1 
4. Engsvingel ... 20,0 S/6 19,1 20,4 
S. Timothe ..... 16,6 IS/6 15,0 19,0 
6. Engrapgræs ... 16,6 29,5 (19,7) 16,3 
7. Rødsvingel ... 17,9 29/5 20,3 17,2 
8. Hvidkløver ... 8,6 
9. Rødkløver .... 10,3 

10. Lucerne ...... 6,6 

l. 24/4-10/7 

Græsarternes gennemsnitlige indhold af vand
oplØselige kulhydrater i perioden indtil skrid
ning og i perioden efter skridning er anfØrt i 
tabel 1, afsnit b. Af tabellen samt af de fuld
optrukne kurvers forlØb i fig. 1 fremgår, at der 



Tabel 2. Indhold af vandopløselige kulhydrater i nogle arter ved forskellige vækstperioder (% af tørstof) 

l. slæt 2. slæt 
Art afd. I afd. la 

9/5 8/6 

Antal uger efter 
foregående slæt 4 

1. Alm. rajgræs .... 29,4 20,1 
2. Hal. rajgræs ..... 34,81 26,4 
3. Hundegræs ...... 16,6 18,4 
4. Engsvingel ...... 20,9 19,2 
5. Timothe ........ 20,0 12,6 
6. Engrapgræs ..... 15,8 
7. Rødsvingel. ..... 20,8 15,2 
8. Hvidkløver ...... 8,6 
9. Rødkløver ...... 5,7 10,7 

10. Lucerne ........ 4,3 7,3 

1. 24/4. 

i alm. rajgræs, engrapgræs og rØdsvingel er 
fundet et højere indhold af vandoplØselige kul
hydrater fØr skridning end efter skridning, me
dens det omvendte er tilfældet for ital. rajgræs, 
engsvingel og især timothe. I hundegræs er ind
holdet af vandopløselige kulhydrater i de to 
perioder ens. I perioden indtil skridningen er 
der i engrapgræs kun taget en prØve, og resul
tatet anses at være for usikkert til at kunne til
lægges nogen betydning. De fundne forskelle 
mellem vandoplØselige kulhydrater før og efter 
skridningen i denne undersØgelsesperiode er 
dog kun små og usikre. 

Slættidspunktets, slætantallets og de for gen
væksten herskende vækstbetingelsers store ind
flydelse på græsmarksplanternes indhold af 
vandoplØse1ige kulhydrater er søgt anskuelig
gjort i tabel 2, hvor arternes indhold af vand
opløselige kulhydrater er angivet ved vækstens 
begyndelse om foråret (afd. I), i genvæksten 4 
uger efter slæt den 8/6 (afd. la) og i genvæk
sten 3 og 4 uger efter slæt den 19/6 og 22/6 
(afd. Ib). Endvidere er i denne tabel anfØrt re
sultaterne fra den sene vækstperiode om efter
året, men kun med resultaterne fra fire slæt
dage, da der i denne periode kun var små va
riationer i indholdet af vandopløselige kulhy
drater. 
Resultaterne viser, at genvækstafgrØderne har 

2. slæt 3. slæt 
afd. Ib afd. II 

19/6 26/6 13/9 25/9 5/10 19/10 

3 4 3 5 6 8 

9,9 17,3 4,9 6,1 9,4 11,3 
15,6 27,1 5,1 5,3 9,2 11,9 
10,0 18,4 3,3 3,5 4,6 6,0 
]0,0 14,9 4,1 5,6 5,9 7,3 
9,9 14,1 4,5 3,6 6,6 8,1 

10,7 15,2 4,6 3,8 5,4 6,3 
11,6 15,7 4,8 4,3 5,5 8,4 
7,5 7,1 2,8 5,6 
8,7 11,0 2,4 6,5 

1,2 8,7 

et lavt indhold af vandopløse1ige kulhydrater, 
og at indholdet stiger med genvækstafgrØder
nes alder. Stigningen afhænger i høj grad af d~ 
herskende vækstbetingelser. Det ses, at arternes 
indhold af vandoplØse1ige kulhydrater efter 
slæt under gode vækstbetingelser i løbet af 3-4 
uger igen kan være hØjt, men også at indholdet 
af vandoplØselige kulhydrater under dårlige 
vækstbetingelser som i genvæksten om efteråret 
kan være meget lavt. Under disse forhold kan 
bælgplanternes og de fleste græsarters vandop
lØselige kulhydratindhold være på samme ni
veau. 

Da mange forskellige faktorer Øver indfly
delse på planternes indhold af vandopløselige 
kulhydrater, må resultaterne fra en enkelt dag, 
og dette gælder især for unge græsmarksplan
ter, ikke tillægges nogen stor sikkerhed, når 
indholdet i afgrØder hØstet i forskellige vækst
perioder sammenlignes. For at få en mere sik
ker sammenligning, er i tabel 3 angivet arter
nes gennemsnitlige indhold af vandoplØse1ige 
kulhydrater fra de to tidsmæssigt forskudte 2. 
slæt - henholdsvis afd. la og afd. Ib - i en ens 
vækstperiodelængde på 3 uger begyndende 4 
uger efter slæt. Resultaterne viser, at arternes 
indhold af vandopløselige kulhydrater er lidt 
hØjere i genvæksten ved det tidlige 2. slæt (afd. 
la) end ved det noget sildigere 2. slæt (afd. Ib) 
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% vandopløselige 

kulhydrater 

% vandopløselige 

kulhydrater 

i tørstof i tørstof 

I /---..... , . ~~ .--- ... ~ __ o.--.a .,.....--.......... ......... .« 
30 ................................... . 

xo,·· ,,'!Jo ......................... 
6 

It 

10 1. o/m. ru.igræs 10 2. ito!. ro.igræs 

20 ~ " •........ - ..... _ A 0·.... ..I 
10 

.~-'-_. "\ • .-./--' ,,:",~... '>< ..... 
~~ ~"I(', .. i' 

3. hundegræs ~ 10 

" ~ ........ --.--.~ .. .. 
'_'0 Jl" •••• / • .-:-::.-::-. • •••••• ,.' 

~ e_.___ · ........... tW ..A" 
" .... ".~--_. 

",/ 
4. engsvingel 

.ol ~~'zo 
--0-;, ....... ~;.a.<~::: ... ;.tt.::....... ...A 

,,-• .A" .-' ---._ .... -
10 So timDthe .-- 10 

.-....... . .---;:::~ .-,....... , ... ~--:·······.~..,6 
... ',Å_-~;:.:,:.;.a.. ..... 

",' 

5. engropgrlB8 

I 
20-~o 8. h"it/Ir/lver 

10 ~ rlt/svinge/ 

lo.lut:erne : ~ bd:---?~_.p-=<.:: ~ __ .----- A----- /___ .::!"~"""'" ..... .. 
0 __ ° __ 0 --ro-- ----.".~a.!.~. 

I I I I I I I I I I I I I I [ I I I I I I I I I I I I I I I 

Duto Bh 16/5 2~5 29/5 5/6 12/6 19/6 "% 3/, 1Of, 9/5 1G/5 22/5 2%" 00/6 12/6 '% 26/6 3/, 'Of, 
Fig. 1. Variationerne i nogle arters indhold af vandopløselige kulhydrater under væksten til første slæt (afd. 
I: O N, afd. II: 50 N d. 18/4), og til to tidsforskndte anden slæt. 
1. slæt: 0---0 afd. I, 9/5-29/5, .---. afd. II, 29/5-10/7. 2. slæt: x ....... x afd. la, 8/-13/7. 
!::, ------!::, afd. Ib. 19/6-10/7. 

382 



Tabel 3. Indhold af vandopløselige kulhydrater i nogle 
arter j to tids/orskudte 2. slæt 

Gns. fra vækstperiodens 4.-6. uge (% af tørstof) 

Md. la Afd.Ib Arternes højde 
Art 8/6- 26/6- i cm 

22/6 10/7 la 22/6 Ib 13/7 

1. Alm. rajgræs .. 21,7 20,1 70 70 

2. Ital. rajgræs ... 28,3 26,1 80 95 

3. Hundegræs ... 18,1 15,8 45-100 45 

4. Engsvingel ... 19,4 18,4 70 40 

5. Timothe .... 14,2 13,2 80 65 

6. Engrapgræs ... 16,9 15,3 30-60 30-60 

7. Rødsvingel ... 16,8 18,3 65 40 

8. Hvidkløver ... 9,2 7,4 30 45 

9. Rødkløver .... 12,5 11,2 60 65 

10. Lucerne ...... 8,5 65 

med rØdsvingel som den eneste undtagelse. På 
grundlag af enkeltresultaterne fra de to tids
mæssigt forskudte 2. slæt er indholdets varia
tion fremstillet grafisk med stiplede kurver i 
fig. 1. Kurvernes forløb viser, at arternes ind
hold af vandopløselige kulhydrater varierer me
get under de foreliggende forhold. 

Sammendrag 
Ud fra resultaterne fra undersØgelserne over 
græsmarksplanternes indhold af vandoplØselige 
kulhydrater ved Ødum forsØgsstation i 1967 
har man fundet fØlgende forhold. 
1. I 1. slæts vækstperiode er græsarternes ind

hold af vandoplØselige kulhydrater ved mo
derat kvælstofgødskning hØjt. Efter skrid
ningen er i almindelig rajgræs, engrapgræs 
og rØdsvingel fundet et faldende - og i ti
mothe, italiensk rajgræs og engsvingel et 
stigende indhold af vandoplØse1ige kulhydra
ter. Denne tendens er dog usikker. 

2. Efter slæt findes et stigende indhold af vand
oplØselige kulhydrater. Indholdsstigningen er 
stærk afhængig af vækstbetingelserne og vil 
under de bedste forhold vare 3-4 uger. 
Når der ses bort fra de fØrste uger efter slæt 
må de klimatiske betingelser i en given slæt
periode i hØjere grad end vækststadiet tillæg
ges afgØrende betydning for græsmarksplan
ternes relative indhold af vandoplØselige kul
hydrater. 

3. Af de underSØgte arter har italiensk og al
mindelig rajgræs det hØjeste indhold af 
vandoplØse1ige kulhydrater, dernæst fØlger 
de øvrige græsarter, og bælgplanterne har 
det laveste indhold. Under ugunstige klima
tiske betingelser har de fleste græsarters ind
hold af vandopløselige kulhydrater været på 
samme lave niveau som bælgplanternes. 

Summary 
The content of water soluble carbohydrates in 
various grassland plants at different stages of 
development. 
Investigations concerning the content of water 
soluble carbohydrates in various grassland plants 
were carried out. The content of water soluble 
carbohydrates was determined at different stages 
of development during the growth period from 
spring to midsummer. 

In grasses fertilized with a small amount of 
nitrogen the content of water soluble carbohydra
tes was of the order of magnitude of 20 % to 
30 % of the dry matter. After earing there was 
a tendency that the content of water soluble car
bohydrates in Lolium perenne, Poa pratensis and 
Festuca rubra decreased and the content of these 
compounds in Phleum pratense, Lolium multi
florum and Festuca pratence increased. 

Af ter cutting an increase in the concentration 
of water soluble carbohydrates was going on. The 
order of magnitude depends on the growth con
ditions and lasted for 3-4 weeks even under good 
conditions. 

Apart from the first weeks af ter cutting, the 
climatic conditions may have a more important 
influence on the concentration of water soluble 
carbohydrates in grassland plants than the stage 
of growth. 

Of the grasses incIuded in the investigation the 
ryegrass had the highest content of water soluble 
carbohydrates. The legumes only had a low con
centration of these components, but under bad 
cIimatic conditions the concentrations of water 
soluble carbohydrates in the two types of grass
land plants were almost equaI. 
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