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Frøavlsforsøg med lucernesorter 1974-76

Experiments on seed growing with cultivars of alf alf a 1974-76

Anton Nordestgaard

Resumé
Ved 5 forsøgssteder blev der i 1974-76 ialt udført 14 forsøg med 3 lucernesorter - Isis, Vertus og Vela -
til frøavl. Forsøgene gennemførtes kun i 1. frøavlsår. 1 forsøg blev delvis kasseret og udeladt ved
beregning af gennemsnitsudbytter. I gennemsnit af 13 forsøg gav Isis 9,1 hkg, Vertus 8,4 hkg og Vela
10,8 hkg frø pr. ha (LSD95= 0,5 hkg).

I frøudbytterne var der en del stedsvariation, og denne kunne tyde på, at de bedste dyrkningsområ-
der for lucernefrøavl vil findes i de egne, hvor der erfaringsmæssigt er gode muligheder for hvidkløver-
frøavl, idet opnåelse af et godt resultat i begge disse afgrøder er meget afhængige af gode bestøvnings-
forhold og moderate nedbørsmængder i blomstringstiden.

Nøgleord: Frøavl, lucerne, sorter.

Summary
At five locations totally 14 experiments were carried out in 1974-76 with three cultivars of alfalfa- Isis,
Vertus and Vela - for seed production. The experiments were only accomplished in the first year of
seed growing. One experiment was partly rejected and omitted by calculation of the average yields. On
an average of 13 exp. Isis yielded 9.1. hkg, Vertus 8.4 hkg and Vela 10.8 hkg seed per ha (LSD95 = 0.5
hkg).

In the seed yields there was some variation due to locations and this might indicate that the best areas
for growing of alfalfa for seed production can be found in the regions where good possibilities
notoriously exist for seed production of white clover, because obtaining of a good result in both these
crops depend much on good conditions of pollination and moderate amounts of precipitation in the
period of flowering.

Key-words: Seed production, alfalfa, cultivars.

Indledning gård i 1950-1959, hvor der i lucerne udførtes for-
Frøavlsforsøg med lucernesorter er tidligere ble- søg med forskellig plantetæthed og frøavl på 1. og
vet udført ved statens planteavlsforsøg, og re- 2. slæt {Møller Nielsen et al. 1962). Her opnåedes
sultaterne fra disse forsøg, som udførtes i kun i 5 ud af de 10 år antagelige frøudbytter rriel-
1945-1950, blev offentliggjort i 418. medd. 1948 lem 200 og 800 kg frø pr. ha. I de øvrige 5 år var
og 478. medd. 1952. Gennemgående blev der i frøudbyttet oftest under 50 kg pr. ha.
disse forsøg avlet ret gode og stabile frøudbytter Praktisk frøavl af lucerne har ofte været forsøgt
og især af den franske sort Du Puits. Tilsvarende her i landet, men her har frøudbytterne også væ-
stabile frøudbytter opnåedes ikke ved landbohøj- ret stærkt varierende fra år til år, og lucernefrø-
skolens forsøgsgårde Albertslund og Højbakke- avlen har aldrig rigtigt slået an.
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Der er nu godkendt en ny dansk lucerne - Vela
(Aksel Jensen 1978), somblevangivetforat væreen
bedre og mere stabil frøgiver under danske for-
hold end tidligere kendte sorter. Der blev ved
forædlingen af denne sort taget hensyn til dens
frøgivende evner. Ophavsklonen for Vela (HS)
havde i forhold til Du Puits et højere nektarind-
hold og var mere attraktiv for honningbierne.
Disse udførte i denne klon (HS) flere positive
blomsterbesøg end i Du Puits, og der opnåedes
flere frø pr. bestøvet blomst (Møller Nielsen et al.
1973). For at undersøge denne sorts frøgivende
evner, blev der i 1974-76 udført forsøg med sorter
af lucerne til frøavl, og foruden Vela deltog den

danske sort Isis Dæhnfeldt og den svenske sort
Vertus.

Forsøgsbetingelser
Forsøgene blev i alle 3 år udført ved Landbohøj-
skolens forsøgsgårde Hofmansgave og Højbak-
kegård samt ved statens forsøgsstationer Roskil-
de og Rønhave og i 1974 og 1975 desuden ved
Tystofte. Alle forsøgs steder har lermuld et jord og
ialt gennemførtes 14 forsøg.

Lucerne blev udlagt i renbestand om foråret i
en stivstrået bygsort. Der anvendtes en udsæds-
mængde på 6-8 kg pr. ha og en rækkeafstand på 50
cm. Dæksæden gødedes med P og K samt mode-

Tabel 1. Oversigt over de meteorologiske forhold i forsøgsårene ved forsøgsstederne i lucernens blomstrings-,
modnings- og vejringstid

Survey on the meteorological conditions in the years and at the locations of experimentation during the periods
of flowering, ripening and tedding of the alfalfa

Temp., C°, gns. Nedbør, mm
Temp., Precipitation,

centigrade, mean mm
juli aug. sept, juli aug. sept.

1974
Hofmansgave1) 13,8 15,2 13,1 70 68 70
Højbakkegård 14,5 15,5 13,0 54 91 58
Roskilde 14,9 15,7 13,2 56 113 64
Rønhave 14,6 16,2 13,6 80 80 100
Tystofte2) 15,0 15,7 13,3 71 66 51

1975
Hofmansgave1) 16,8 19,1 14,6 58 15 48
Højbakkegård 17,3 19,1 14,9 56 20 55
Roskilde 17,3 18,9 14,5 70 16 54
Rønhave 17,5 19,4 15,2 47 32 80
Tystofte2) 17,1 19,0 14,8 40 15 44

1976
Hofmansgave1) 17,2 16,2 12,1 20 6 29
Højbakkegård 17,5 17,1 12,3 37 12 23
Roskilde 16,8 17,3 12,2 37 3 25
Rønhave 18,2 17,7 13,3 6 10 99

Normal 1931-60
Roskilde 16,9 16,5 13,1 68 60 60
Rønhave 16,7 16,6 13,9 82 85 69
Tystofte 17,0 16,9 13,8 66 66 56

De meteorologiske observationer stammer fra:
The meteorological observations come from:
]) Aarslev 2) Flakkebjerg

Antal dage
mec
No.

1 nedbør
of days

with prec.
juli

21
17
16
24
22

14
12
11
13
14

8
7
10
6

aug. s

13
11
12
13
12

6
7
6
8
6

2
8
4
5

»ept.

21
22
18
20
22

12
15
17
14
15

14
15
12
14

Soltimer
Sunny hours

juli

259
239
208
_
-

259
253
249
-
-

284
295
258
_

aug.

239
271
213
-
-

239
277
290
-
-

281
336
295
_

sept

170
179
111
-
-

170
188
156
-
-

116
142
105
_
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rate mængder af N, så lejesæd stort set blev und-
gået. Alle udlæg var vellykkede. Lucernen ren-
holdtes i de fleste forsøg med radrensning og
håndhakning eller -lugning af større ukrudt. I en-
kelte forsøg blev græsukrudt desuden bekæmpet
med Carbetamex. Lucernen blev i frøhøståret
gødet med 25-50 kg P og 80-150 kg K pr. ha. Der
blev kun høstet frø i det første år efter udlæg.

Ved Højbakkegård var forsøget i alle årene pla-
ceret i en rødkløverfrømark, ved de andre for-
søgssteder hovedsagelig i kløvergræsmarker, et
par forsøg i en frøgræsmark og et forsøg i en,
lucernemark til ensilering. Der er i de fleste forsøg
notater om et livligt bibesøg, hovedsagelig af
honningbier. Der blev ikke foretaget bitællinger.

En væsentlig faktor for at en lucernefrøavl kan
blive vellykket, er de klimatiske forhold, og der-
for er i tabel 1 givet en oversigt over temperatur-
og nedbørsforholdene ved forsøgsstederne i for-
søgsårene og desuden normaltemperatur og

-nedbør (1931-60) ved Roskilde, Rønhave og
Tystofte. Da der ikke foretages meteorologiske
observationer ved Hofmansgave, er der til dette
forsøgssted brugt observationer fra statens for-
søgsstation, Aarslev, Fyn, og da der ikke mere
foretages meteorologiske observationer ved
Tystofte, er der til forsøgsårene brugt observa-
tionerne fra Flakkebjerg.

Når næsten alle bælge havde modne frø, blev
lucernen slået af med slåmaskine eller skårlægger
og derefter vejret på stativ eller skår inden tærsk-
ningen. Efter rensning af frøet blev foretaget be-
stemmeise af renhed, spireevne og frøvægt.

Forsøgsresultater
I tabel 2 er vist frøudbytterne fra de enkelte forsøg
samt gennemsnitsfrøudbytter for årene, forsøgs-
stederne og alle forsøg.

Der var meget stor forskel på udbytteniveauet
fra forsøg til forsøg. Ved Rønhave i 1974 var det

Tabel 2. Frøudbytte (12% vand og 100% renhed), hkg pr. ha
Seed yield (12% moisture and 100% purity), hkg /ha

Antal forsøg
No. ofexp. Isis Vertus Vela

7974 Hofmansgave 1
Højbakkegård 1
Roskilde 1
Rønhave 1
Tystofte 1

1975 Hofmansgave 1
Højbakkegård 1
Roskilde 1
Rønhave 1
Tystofte 1

7976 Hofmansgave 1
Højbakkegård 1
Roskilde 1
Rønhave 1

1974 gns. mean 4
1975 gns. mean 5
1976 gns. mean 4
gns. Hofmansgave 3
gns. Højbakkegård 3
gns. Roskilde 3
gns. Rønhave 2
gns. Tystofte 2
Samlet gns. Total mean 13
LSD95

1,9
9,9
8,2

(0,1)
10,7
6,2

10,0
5,8
3,7

10,5
10,1
18,0
8,8

13,9
7,7
7,2

12,7
6,0

12,6
7,6
8,8

10,6
9,1

1,8
9,7
8,4

(0,4)
10,5
5,9
9,4
4,8
2,9

10,2
8,2

16,5
7,3

13,0
7,6
6,6

11,3
5,3

11,9
6,8
8,0

10,4
8,4

(0,5)

2,5
14,5
10,2
(0,2)
12,3
7,6

12,2
7,1
5,7

12,0
11,5
20,0
10,3
14,5
9,9
8,9

14,1
7,2

15,6
9,2

10,1
12,2
10,8
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særlig lavt, frøudbyttet blev kun fra 10 til 40 kg pr.
ha. I dette forsøg fortsatte lucernen med en kraf-
tig vegetativ vækst igennem hele vækstperioden,
den fik meget lange stængler og gik tidligt i leje,
men der kom kun få blomster. Frøudbytterne fra
dette forsøg er sat i parentes og udeladt ved be-
regning af gennemsnitsfrøudbytter for år, steder
og alle forsøg. Ved Hofmansgave samme år var
frøudbytterne også forholdsvis lave. Årsagen
hertil er for en del, at lucernen i forsommeren
havde en dårlig og svag vækst, og der blev derfor

et slæt den 7. juni og så først frøavl på 2.
slæt. Dette forsøgs frøudbytter er dog medtaget

ved beregning af gennemsnitsfrøudbytterne. I
1975 var der også en ret kraftig vegetativ udvik-
ling af lucernen ved Rønhave, og frøudbytterne
blev ikke særlig høje, men dog acceptable. I alle
øvrige forsøg blev der avlet pæne og i de fleste
forsøg endog meget høje frøudbytter.

Selv om udbytteniveauet varierede stærkt fra
forsøg til forsøg, så var der en meget fin overens-
stemmelse mellem sorternes udbytteforhold. Ses
der bort fra forsøget ved Rønhave i 1974, hvor
frøudbytterne var meget små og usikre, gav Vela i
alle forsøg det største frøudbytte og Vertus i 12 ud
af de 13 forsøg det mindste.

Antal forsøg
No. ofexp.

8

12

5

9

13

13

Isis

22/6

2/9

2,2

3,6

92

1,80

Vertus

23/6

2/9

2,2

3,6

90

1,84

Vela

20/6

2/9

2,6

4,0

93

1,75

Tabel 3. Dato for begyndende blomstring og høst, karakter1) for lejesæd og frøets spireevne og frøvægt
Date of beginning of flowering and harvest, marks1) for lodging and germination capacity and weight of seed

Dato for beg. blomstring
Date of beginning of flowering
Dato for høst
Date of harvest
Kar.1) f. lejesæd, ca. 4 uger før høst
Marks for lodging ab. four weeks bef harvest
Kar.1) for lejesæd ved høst
Marks for lodging at harvest
Spireevne, %
Germination capacity,%
Frøvægt, mg
Seed weight, mg

x) 0-10, 0 = ingen lejesæd, 10 = helt i leje.
0 = no lodging, 10 = total lodging.

I tabel 3 er som gennemsnit vist dato for begyn-
dende blomstring og høst, karakter for lejesæd
samt spireevne og frø vægt. Vela begyndte blom-
stringen lidt tidligere end de 2 øvrige sorter, og
den var også lidt tidligere moden end disse. Ved
Roskilde blev den derfor i 1974 og 1976 høstet 3
dage tidligere end de 2 andre sorter, men da lu-
cernen ikke er særlig spild som, blev de 3 sorter i
alle øvrige forsøg høstet samtidigt.

Ca 1 måned før høst og ved høst blev der givet
karakter for lejesæd, og gennemsnitskarakterer-
ne i tabel 3 viser, at Vela var lidt mere blødstrået
end de 2 andre sorter. Der var ingen forskel på
sorternes spireevne, men en mindre forskel på

frøvægten. Vela havde de letteste og Vertus de
tungeste frø.

Diskussion
Når man ser på de her opnåede forsøgsresultater,
vil man umiddelbart få det indtryk, at lucernefrø-
avlen har store muligheder her i landet, og ikke
mindst for den nye sort Velas vedkommende.
Lucernefrøavlen har sikkert også muligheder,
men det må tages i betragtning, at de målte frøud-
bytter er opnået under meget gunstige forhold.
For det første har ingen af forsøgene været udlagt
i lucernefrømarker, så det har altid været et for-
holdsvis lille areal med lucernefrøavl og derved
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antagelig bedre bestøvningsforhold på grund af en
stærkere koncentration af bestøvende bier. Un-
dersøgelser udført i 194&-53 over frøudbyttet af
lucerne fordelt efter de enkelte frømarkers stør-
relse viste i alle år aftagende frøudbytte med tilta-
gende arealstørrelse (Mø Iler Nie Isen et al. 1962).

For det andet var klimaforholdene i 2 af de 3
forsøgsår meget gunstige for lucernefrøavlen og
især det sidste forsøgsår 1976.1 blomstringstiden,
som strækker sig fra sidst i juni til et stykke ind i
august kan vejrforholdene have stor indflydelse
på frøsætningen på grund af dets indflydelse på
antallet af bestøvende bier, men også vejrforhol-
dene under modningen i den sidste del af august
og under vejringen i september kan betyde noget
for frøudbyttets størrelse. I forsøgene har der dog
intet frøspild været på grund af vejrforholdene
under vejringen.

Som det fremgår af den meteorologiske over-
sigt i tabel 1, var månederne juli og august i 1974
forholdsvis kolde og havde forholdsvis megen
nedbør - især i august - og mange nedbørsdage.
Det var vejrmæssigt et ikke særligt gunstigt år for
lucernefrøavl. Ved Rønhave, hvor der i juli dette
år var 24 nedbørsdage, blev der næsten ingen
frøsætning. Lucernen gik tidligt i leje og fortsatte
den vegetative udvikling i hele juli og august må-
ned. Ved Hofmansgave blev frøudbytterne også
lave i 1974. Medvirkende hertil var, at lucernen
udviklede sig svagt i forsommeren, hvorfor den
blev slået af, og frøudbyttet blev først taget på 2.
slæt. Tidligere undersøgelser har vist, at dette
giver lavere frøudbytte end efter 1. slæt(Rasmus-
sen 1949). Ved de andre 3 forsøgssteder var der i
1974 trods det forholdsvis ugunstige vejr meget
gode frøudbytter.

I 1975 og 1976 var juli og august forholdsvis
varme og havde gennemgående under normal
nedbør og få nedbørsdage samt mange solskins-
timer. Det var således gunstige år for lucernefrø-
avl, og alle forsøg havde gode til meget gode
frøudbytter.

Ved Rønhave og Hofmansgave var der en me-
get stor årsvariation. Begge forsøgssteder havde
lave frøudbytter i 1974, ret gode frøudbytter i
1975 og meget gode frøudbytter i 1976. De 3 andre
forsøgssteder havde et mere konstant frøudbytte i

forsøgsårene og lige bortset fra Roskilde i 1975,
var de overalt meget høje. Der var således også en
betydelig stedvariation i frøudbytterne og ikke
mindst i 1974. Denne stedvariation tilsløres noget
i gennemsnitsfrøudbytterne for forsøgs stederne i
tabel 2, fordi Tystofte ikke har det bedste frøavls-
år 1976 med, ogRønhave ikke det dårligste, 1974.

Resultaterne fra disse forsøg tyder på, at de
forskellige forsøgssteder ikke egner sig lige godt
til frøavl af lucerne. Tilsyneladende ser det ud til,
at de bedste områder for lucernefrøavl findes i det
sydvestlige Sjælland, hvor Tystofte ligger og i
området mellem København og Roskilde, hvor
Højbakkegård ligger. Derimod synes egnen, som
Rønhave repræsenterer, det sydøstlige Jylland, at
være mindre egnet til avl. Ved Rønhave var det
således kun i det meget gunstige lucernefrøavlsår
1976, at der opnåedes store udbytter. Resultater-
ne fra Hofmansgave tyder heller ikke på,at det
nordlige Fyn hører til de bedste områder for lu-
cernefrøavl.

Årsagen til denne stedvariation skal nok søges i
de klimatiske forhold. Som det ses af de nederste
linier i tabel 1, har Rønhave normalt væsentligt
mere nedbør i lucernens blomstringstid - juli og
august - end Tystofte og Roskilde har. Det er nok
ikke helt ved siden af at regne med, at de bedste
dyrkningsområder for lucernefrøavl vil findes,
hvor der erfaringsmæssigt er gode muligheder for
hvidkløverfrøavl, idet begge disse afgrøder er
meget afhængige af gode bestøvningsforhold og
moderate nedbørsmængder i blomstringstiden.
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