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Kløvergræs udlagt i foråret 2003. Billede er fra foråret 2004. Næsten ingen kløver 
efter  kløvergræs som forfrugt.

Forfrugt:
kløvergræs

Forfrugt :
græs

I de senere år har der vist sig 
problemer med etablering af 
hvidkløver især på økologiske 
brug. I nogle tilfælde mislykkes 
udlægget helt, og der står kun 
græs tilbage. I andre tilfælde er 
der sket en kraftig reduktion af 
bestanden. Det er især udtalt, 
når der etableres kløvergræs 
umiddelbart efter ompløjning 
af en ældre kløvergræsmark. 
Problemet ses derfor oftest på 
intensive malkekvægsbedrif-
ter, hvor der er en stor andel 
af kløvergræs i sædskiftet 
på arealet forholdsvis tæt på 
malkestalden. Fænomenet er 
blevet kaldt kløvertræthed, 
fordi årsagen er ukendt og 
fordi jorden åbenbart er blevet 
’træt’ af kløver. 

Der er ikke fra udlandet rap-
porteret om så massive proble-
mer med kløveretablering, som 
det kendes i Danmark. Derfor 
er der startet undersøgelser i 
2004, som dels skal identificere 
årsagerne og dels finde meto-
der til at undgå problemet.  

Metode
Ved Forskningscenter Foulum 
er der udført karforsøg (se for-
side) med jord fra kløvertrætte 
og ikke-kløvertrætte (referen-
cer) marker for at reproducere 
fænomenet og på nærmeste 
hold følge kløverens udvikling. 
Desuden er der i spiringsforsøg 
undersøgt, om kemiske stoffer 
fra den ompløjede grønsvær 
spiller en rolle i udvikling af 
kløvertræthed. Vi anså det dog 

for mest sandsynligt, at en eller 
flere skadegørere var årsag til 
kløvertrætheden. Derfor blev 
jord og planter fra kløvertrætte 
og ikke-kløvertrætte jorde ved 
Forskningscenter Flakkebjerg 
undersøgt for forekomst af 
svampe og nematoder.

Der blev i foråret 2004 hentet 
jord fra 14 kvægbrug, hvor 
der skulle ompløjes en til to 
kløvergræsmarker, og hvor der 
på bedriften tidligere havde 
været kløvertræthed. Der blev 
desuden hentet jord fra to mar-
ker ved Foulum, hvor der havde 
været kløvertræthed i 2003. 
Ialt 18 jorde blev sammenlignet 
med en referencejord fra Fou-
lum, hvor der ikke havde været 
kløver i mindst 20 år. I karfor-
søg med seks kar pr. jord blev 
der sået vårbyg (dæksæd i to 
rækker), og hvidkløver (Milo) 
den 23. april 2004. Hvidkløve-
ren blev bredsået. Al jord blev 
opblandet med insektmiddel 

(Gaucho) for at undgå proble-
mer med jordboende insekter. 

Resultater fra en svensk under-
søgelse tyder på, at jordboende 
svampe kan være årsag til 
kløvertræthed. For at belyse 
dette blev halvdelen af karrene 
sprøjtet med svampemidler 
(Alliette 80 WG (6 kg/ha), Spor-
tak WG (1 kg/ha) og Topsin WG 
(1 kg/ha)). Planterne blev sprøj-
tet 6. maj og 28. maj, dvs. 3 kar 
med og 3 kar uden svampemid-
ler. Kløverens fremspiring og 
etablering blev fulgt løbende, 
plantekarakterer blev bedømt 
og tørstofudbytter bestemt.

For at undersøge om svampe 
er årsag til udvikling af klø-
vertræthed, blev der udtaget 
planter og jord fra seks klø-
vertrætte og tre ikke-trætte 
jorde. De kløvertrætte jorde 
var fra fire marker på økolo-
giske bedrifter, et markforsøg 
ved Foulum og en jord fra 
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Billede 1. Kløver i tre forskellige jorde. Billedet er taget den 10. september 2004.

Figur 1. Kløverudbytte i karforsøg med jord fra 16 forskellige marker. Høstet den 16. 
august og 30 september. Der er ikke sprøjtet med fungicider. Standardafvigelse mel-
lem karrene (tre gentagelser pr. jord) er vist over søjlerne.

karforsøget. De ikke-trætte 
var fra en økologisk bedrift, et 
markforsøg ved Foulum og en 
jord fra karforsøget. Plante-
rødder herfra blev bedømt på 
rodkarakterer efter et indeks 
og undersøgt mikroskopisk. 
Der blev isoleret svampe fra 

rødderne og hovedparten blev 
bestemt til artsniveau. 

Da der tidligt i undersøgelserne 
blev fundet tegn på massive 
forekomster af kløvercystene-
matoder i rødderne blev også 
disse optalt, og cysteforekom-

ster i de udvalgte jorde opgjort. 
Forekomster af nematoder i 
rødder blev opgjort som 1) 
samlet antal larver og cyster pr. 
rod, 2) tilstedeværelse/fravær 
af færdigdannede cyster i den 
enkelte rod og 3) tilstedevæ-
relse/fravær af æg eller larver i 
færdigdannede cyster. Fore-
komsten af nematoder i jord 
blev opgjort som antal cyster 
pr. kg tør jord. Foruden disse 
prøver blev der optalt nemato-
der i fire kløvertrætte jorde fra 
karforsøget.

Hvordan ser kløvertræthed 
ud?
Karforsøget bekræftede det 
billede af kløvertræthed, som 
flere landmænd og konsulenter 
rapporterer fra marken. Det 
typiske billede var, at kløve-
ren spirede normalt frem, og 
kimbladene så helt normale ud, 
men omkring 1. juni stagnerede 
væksten. Nogle planter, men 
langt fra alle, fik misfarvede 
spadeblade og første blivende 
blade. De fleste planter gik 
herefter i vækststandsning, 
og efter kort tid døde mange 
af planterne i de kar, hvor 
problemet var størst. I resten 
af vækstsæsonen var væksten 
i de tilbageblevne planter 
meget reduceret. I marker med 
udpræget kløvertræthed er 
problemet typisk udtalt over 
hele marken, hvilket også var 
tilfældet i de marker, hvorfra 
der blev taget prøver i forsom-
meren. 

Jord nr. 15 Jord nr. 8 Reference
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Spiringsforsøg i jord fra karforsøget. Fremspiringen var god i alle jorde, men senere 
gik væksten i stå i de kløvertrætte jorde.

Resultat fra et filter fra spiringsforsøg (Jacobsens apparat) med vandigt udtræk fra 
Jord 9. Øverst normale, nederst unormale spirer. Fire frø spirede ikke.

Reference Jord nr. 9

Et eksempel er vist i Billede 1, 
hvor der i karret med jord 15 er 
mere ukrudt end kløver. I jord 
8 er der mange kløverplanter, 
men væksten er ikke god, mens 
der i referencejorden er en god 
vækst.

Hvordan påvirkes udbyttet?
Efter høst af dæksæden blev 
kløveren høstet to gange. 
Ukrudt blev frasorteret, da det 
på nogle af jordene udgjorde 
en betydelig del af plantebe-
standen. På de mest kløver-
trætte jorde, nr. 3, 9 og 15, var 
der meget lidt kløver tilbage, 
og det samlede udbytte for 
de to høst udgjorde kun 6% 
af udbyttet i referencejor-
den (Figur 1). På andre jorde 
voksede kløveren bedre, men 
for de fleste jorde var udbyttet 
betydeligt lavere end i refe-
rencejorden. I de to marker, 
hvorfra jord nr. 3 og 15 blev 
taget, har der været kløvergræs 
mindst 7 år tilbage, når udlægs-
året tælles med. Der er således 
udsået hvidkløver umiddelbart 
efter ompløjning af en gammel 
kløvergræsmark. Det samme 
gjaldt mange af de øvrige 
jorde. I 12 af de 15 marker var 
der 100 % kløver i sædskiftet, i 
3 lidt mindre. 

Hvilke årsager kan 
udelukkes?
Spiring
Fremspiringen var god på alle 
jorde. Som gennemsnit var 
der godt 500 kløverspirer pr. 
m2 i karrene. Fremspiring blev 

desuden undersøgt i et selv-
stændigt, mindre forsøg med 
optimale spiringsforhold og 
god konstant opfugtning af 
jorden. Her var ingen bety-
dende forskel mellem jordene, 
og i gennemsnit spirede 60 
% af frøene. Endelig blev det 
undersøgt, om kemiske stoffer 

fra den gamle kløvergræs-grøn-
svær kunne påvirke spiringen. 
Det blev undersøgt i jord nr. 
9 og i referencejorden ved at 
opfugte filtrerpapir med et 
vandigt udtræk fra grønsvæ-
ren. På filtrerpapiret var der 
placeret kløverfrø (Jacobsen-
apparat, 350 frø/jord, inkube-
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Tabel. 1. Forekomst af kløvercystenematoder i kulturteknisk sammenlignelige karforsøg og sædskifteforsøg samt fra to udvalgte, 
kløvertrætte, økologiske marker.
Karforsøg: Jord 3 er fra en bedrift ved Lemvig med udtalt kløvertræthed og jord 20 er fra Foulum, hvor der ikke har været kløver i 
sædskiftet i mindst 20 år. 
Foulumgård-sædskifte: Et 6-årigt sædskifte siden 1987 bestående af : Byg med udlæg af hvidkløvergræs (1), 1. års kløvergræs (2), 
2. års kløvergræs (3), byg med græsefterafgrøde (2003 og 2004 iblandet hvidkløver) (4), havre (5) og majs (6). 
Kløvertrætte jorde: To økologiske bedrifter med kløvertrætte jorde.

Karforsøg Foulumgård-sædskifte Økologiske bedrifter

Kløvertræt 
Jord nr. 3 

JB 3

Reference 
Jord nr. 20 

JB 4

Kløvertræt
Mark 4 

JB 4

Reference 
Mark 1 

JB 4

Kløvertræt 
Aabenraa

Kløvertræt 
Give

Forfrugt 2003 Kløvergræs Byg Kløvergræs Majs Kløvergræs Kløvergræs

Udbytte Byg helsæd Byg kerne

       Dæksæd (hkg tørstof/ha) 108 79 40 37

       Hvidkløver (kg tørstof/ha) 389 5822

       Hvidkløverandel (%) 1) <1 73

Plantealder (dage fra såning til 
prøveudtagning)

46 46 50 50 49 44

Rodindeks2) 3,2 4,6 2,9 4,5 2,6 3,1

Kløvercystenematoder/rod 6,6 2,7 7,8 1,2 23,1 9,0

Rødder med cyster (%) 73 0 70 0 97 70

Rødder med modne cyster (%) 23 0 60 0 40 7

Cyster/kg jord (antal) 95 70 380 100 165 225

Fyldte cyster/kg jord (antal) 0 15 10 5 20 15

1) andel af kløvergræs (% af tørstof). Målt midt i oktober
2) rodindeks 1-5 (1 er spinkel rod <2cm uden forgreninger og 5 er kraftig rod >3cm flere gange forgrenet og med lange siderød-
der) jf. billede 2.

ring 8 dage ved 20˚C). Der var 
en tendens til flere unormale 
spirer (15 %) med udtræk fra 
den kløvertrætte jord end fra 
referencejorden (10 %), men 
forskellen var ikke stor nok til 
at forklare den observerede 
kløvertræthed.

Skygge fra dæksæd
En tæt dæksæd kan nedsætte 
kløvervæksten betydeligt, 
men hvis skygge skulle have 
været årsag til den store forskel 
i kløvervæksten i karforsø-
get, skulle der have været 
en omvendt relation mellem 

udbytte af dæksæd og udbytte 
af kløver. Der var slet ingen 
relation mellem de to udbytter, 
og skygge kan derfor udeluk-
kes som årsag. Resultaterne i 
tabel 1 og figur 3 eksemplifice-
rer dette forhold. 

Skadegøreres rolle
Kløvercystenematoder
Ved sammenligning af planter 
6-7 uger efter såning (fra både 
karforsøg og dyrkede marker) 
var der signifikant flere kløver-
cystenematoder i rødder fra 
kløvertrætte end ikke-trætte 
jorde (Tabel 1). I to tilfælde 

kunne en kløvertræt og en 
ikke-træt jord direkte sam-
menlignes (Tabel 1). Her var 
jordbehandling, såtidspunkt 
mv. helt ens, og en eventuel 
effekt af kulturtekniske forhold 
kunne derfor udelukkes. I det 
ene tilfælde drejede det sig 
om to kar, i det andet om to 
marker fra et forsøgssædskifte 
på Foulum. 

Sædskiftet på Foulum er ellers 
et sundt sædskifte, men af 
forsøgsmæssige grunde har der 
i 2003 og 2004 været hvidklø-
ver ’et forkert sted’, nemlig lige 
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Tabel 2. Cyster af kløvercystenematode i jord fra karforsøg

Jord 3 Jord 6 Jord 9 Jord 10 Jord 15 Jord 20

Antal cyster / kg jord 95 185 135 55 105 70

Antal fyldte cyster / kg jord 0 80 55 20 15 15

kg kløver tørstof / ha  (jf. figur 1) 389 1578 286 1354 290 5822

Billede 2. Eksempler på hvidkløver med forskellig rodindeks.

efter en 2. års kløvergræs. Midt 
i maj, hvor kløvertrætheden 
blev synlig, blev der udtaget 
kløverplanter og jord rundt 
omkring disse til analyse, dog 
ikke i pletter, hvor planterne 
allerede var døde. Rødderne 
fra de udtagne planter var 
mindre og ikke så udviklede, 
hvor der var kløvertræthed, 
hvilket ses af rodindekset. Der 
var kløvercystenematoder i 
næsten alle rødder, og de fleste 
fandtes i den nederste halvdel 
af roden. Det, der imidlertid 
faldt i øjnene, var at over 70 % 
af rødderne fra de kløvertrætte 
planter indeholdt cyster, og at 
en væsentlig del af disse var 
modne, mens der ingen cyster 
var i rødder af ikke-trætte 
planter. Andelen af rødder med 
cyster var tilsvarende høj i 6-7 
uger gamle, kløvertrætte plan-
ter fra to økologiske bedrifter 
(Tabel 1). 

Larver af kløvercystenematode 
i juvenilstadiet (betegnes J2) 
inficerer kløverroden og udvik-
ler sig her til en cyste. Med de 
temperaturer, der var omkring 
såning og tidlig vækst, vil den-
ne udvikling tage ca. 5 uger. 
Planterne blev udtaget 6-7 uger 

Størsteparten af det undersøg-
te plantemateriale var 6-7 uger 
gammelt. Der blev dog også 
undersøgt ældre materiale 
fra en bedrift ved hhv. Viborg 
(69 døgn) og Rødekro (82 
døgn). Materialet fra Viborg 
understøtter resultaterne fra 
Rødekro og vil ikke blive omtalt 
yderligere. Materialet fra Røde-
kro stammede fra tre arealer 
på bedriften: 1) et kløvertræt 
areal med kløvergræs som for-
frugt, 2) et ikke-træt delareal af 
denne mark udlagt til drivgang 
og derfor kløverfrit i ét år samt 
3) et ikke-træt areal med majs 
som forfrugt. Antallet af nema-

efter såning. Det ser derfor ud 
til, at planter fra kløvertrætte 
jorde allerede må være angre-
bet mindre end 1-2 uger efter 
såning, dvs. ca. en uge efter 
spiring. At dømme efter den 
ensartede og høje forekomst af 
færdigdannede cyster (Tabel 1) 
er angrebene altså ikke alene 
sat tidligt ind - de må også 
være sat ind næsten samtidigt! 
Dette gjaldt derimod ikke for 
kløver fra ikke-træt jord. Her 
var angrebene 6-7 uger efter 
såning endnu i den tidligste 
fase, idet vi kun fandt J2-sta-
diet af kløvercystenematoden i 
disse planter (Tabel 1). 
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Jakobsens apparat til spiringsundersøgelse.

toder og cyster pr. rod var på 
samme niveau i planter fra de 
tre arealer, hvilket kan forkla-
res ved, at nematoder på både 
den trætte og de ikke-trætte 
arealer har haft relativt lang tid 
til at udvikle sig (11-12 uger fra 
såning), uanset om angreb er 
sat ind tidligt eller ej. Der var til 
gengæld markant forskel mel-
lem rodindeks, med 2,8 på træt 
jord, 3,8 på drivgang og 5,0 på 
areal med majsforfrugt. Tilsva-
rende var der markant forskel 
i friskvægt af plantetop pr. 
plante med 22 mg på træt jord, 
339 mg på drivgang og 379 
mg på areal med majsforfrugt 
– altså en faktorforskel på mere 
end 15. Til sammenligning var 
frisktopvægten af 5 uger yngre 
19 mg pr. kløvertræt plante 
(Give) mod 192 mg pr. ikke-træt 

plante i reference-jord i karfor-
søg (Jord 20). 

De trætte planter fra Rødekro 
har tydeligvis stået i stampe i 
mange uger, hvilket indikerer 
at de fundne angreb også her 
er sat tidligt ind. På de to ikke-
trætte arealer var planterne 
normalt udviklede på trods af 
angreb. En lignende, normal 
udvikling sås på de 6-7 uger 
gamle planter fra ikke-trætte 
jorde (Tabel 1), hvor angreb 
påviseligt var sat ind relativt 
sent. Det ser derfor ud til, 
at hvidkløveren kan tolerere 
angreb af kløvercystenemato-
der, såfremt den ikke angribes 
inden for de første 5-6 uger fra 
såning.

Det samlede antal cyster i 
jorden varierede fra 55 til 380 
og for fyldte cyster fra 0 til 
80 pr. kg jord (Tabel 1 og 2). 
Det er påfaldende, at cystetal-
let for nogle af jordene med 
mest udtalt kløvertræthed ikke 
afveg meget fra tal for de ikke-
trætte referencejorde.

Da kløvercystenematodens 
betydning først begyndte at stå 
klar efter marker og karforsøg 
var tilsåede, foreligger der 
i denne undersøgelse ingen 
resultater på jordenes indhold 
af nematode-cyster inden 
såning. Cystetallet i reference-
jordene er dog næppe vokset 
fra før såning til udtagning, da 
der i de udtagne planter ikke 
var færdigudviklede cyster. I 
prøver fra trætte jorde, udta-
get 6-7 uger efter såning, kan 
der være tale om en forøgelse 
af tallet. I planter på disse jorde 
fandtes der cyster på 57-97% af 
planterne, heraf 7-40% fær-
digudviklede. Selv om de fleste 
cyster stadigvæk var ret fast 
tilknyttet rødderne, kan en del 
være frigivet, hvorfor cystetal-
lene i jorden kan have været 
højere end før såning. Ikke 
desto mindre er cystetallene fra 
nogle af de udtalt trætte jorde 
af samme størrelsesorden som 
fra de ikke-trætte jord (Tabel 1 
og 2). En traditionel skadetær-
skel-betragtning synes derfor 
ikke umiddelbart anvendelig i 
sammenhæng med kløvertræt-
hed. 
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Nematoder
Kløver er vært for primært to 
arter af nematoder, stængel-
nematoden (Ditylenchus dip-
saci) som også kaldes kløverål 
og kløvercystenematoden 
(Heterodera trifolii).
Stængelnematoden har 
mange værter og har tidli-
gere været et stort problem 
i Danmark. Angrebne klø-
verplanter har en opsvulmet 
skudbasis. Der er ikke fundet 
stængelnematoder i planter 
fra kløvertrætte jorde i denne 
undersøgelse, og det er derfor 
konkluderet, at kløvertræthed 
ikke skyldes stængelnemato-
der.

Kløvercystenematodens æg 
findes i cyster i jorden. Larver-
ne klækkes fra æg i cysten og 
invaderer kløverroden ved at 
raspe hul med sin mundstilet 
(se billede a.) og trænge ind i 
roden (billede b.). Hanner er 
meget sjældne, og hunnerne 
danner normalt æg ved par-
tenogenese. Æggene findes 
i cyster, som hunnens krop 
omdannes til (se billede c.). 
En cyste er først hvid, senere 
gul-brun og til sidst meget 
mørkt brun-rød. Længden 
af færdigdannede cyster er 
knap 1 mm, og de er synlige 
for det blotte øje eller under 
lup på røddernes overflade. I 
undersøgelsen er der fundet 
mange kløvercystenematoder, 
og denne art menes at være 

medvirkende til kløvertræt-
hed. Dens cyster kan overleve 
mange år i jorden.   

Billeder fra undersøgelsen:

c. En moden cyste med 
æg til angreb på kløver-
rod med stikker ud fra en 
rodspids sin mundstilet

b. Bagkroppe af 4 hunner

a. Kløvercystenematode går    
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Svampe 
Ved forsøgets start var hovedhy-
potesen, at årsagen til kløver-
træthed skulle findes blandt 
jordboende svampe. Diversi-
teten af svampe på rødder fra 
både trætte og ikke-trætte 
planter var stor, idet der blev 
fundet 43 forskellige arter. 
Blandt dem flere traditionelt 
kendte kløverpatogener, her-
under Sclerotinia trifoliorum, 
Phoma medicaginis og Pythium 
irregulare. Disses forekomst 
var dog så sporadisk, at de - art 

for art - ikke kan have været 
årsagen til kløvertræthed. Dog 
skal det nævnes, at forekomster 
af Pythium irregulare og andre 
Pythium-arter kan være væsent-
ligt undervurderede i sam-
menligning med øvrige svampe 
p.g.a. de benyttede isolerings-
metoders begrænsning i forhold 
til disse arter. Interessen samler 
sig derfor om den lille håndfuld 
svampe, der forekom hyppigst 
på alle jorde, herunder Fusarium 
oxysporum var. redolens og 
Cylindrocarpon destructans. Fle-

re rapporter kæder de fundne 
Fusarium-arter og C. destructans 
sammen med sygdomsproble-
mer i mange dyrkede plante-
arter - herunder kløver. Også 
svampen Microdochium bolleyi 
forekom ret hyppigt.

To forhold er vigtige for vurde-
ring af svampes eventuelle rolle 
i udvikling af kløvertræthed:

1. Ingen af de fundne potentielt 
patogene svampe forekom så 
hyppigt i de kløvertrætte plan-
ter, at én af dem alene kunne 
udråbes som selvstændig årsag. 
Hvis svampe spiller en rolle, 
må de derfor gøre det som et 
kompleks af arter, der supplerer 
hinanden. 

2. De nævnte svampe optrådte 
med stort set samme hyppighed 
i planter fra kløvertrætte og 
ikke-trætte jorde. De anvendte 
metoder kan ikke sikkert skelne, 
om svampene har inficeret rød-
derne, eller om de kun forekom 
på rodoverfladen. Det er derfor 
muligt, at de fundne svampe 
blot har optrådt på rodoverfla-

Billeder fra undersøgelsen. Dannelse af mikrosporer i A. Fusarium oxysporum var. redolens, B. Cylindrocarbon destructans og C. 
Microdochium bolleyi på kløverrødder fra undersøgelsen. Tre hyppigt forekomne svampearter, se teksten.

A B C

Figur 2. Eneste eksempel på jord, hvor sprøjtning med svampe-
midler havde en betydende effekt. Standardafvigelse er vist.
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den i planter fra ikke-trætte 
jorde uden at volde skade, 
mens de på kløvertrætte jorde 
kan have bidraget til skades-
udvikling, ved at udnytte de 
adgangsveje, nematoder havde 
åbnet. En afklaring kræver 
nærmere undersøgelser.

I karforsøg var der kun én af 
18 undersøgte jorde (Jord 16), 
hvor behandling med svampe-
midler gav positivt udslag i en 
ellers kløvertræt jord (Figur 2). 
Der er således tilfælde, hvor 
svampe alene ser ud til at have 
stor betydning for kløver-
træthed, men det synes ikke 
at være det generelle billede. 
Imidlertid har den/de pågæl-
dende svampe næppe været 
blandt de, der blev fundet 
hyppigst i de undersøgte jorde, 
idet stikprøver viste, at disse 
svampes forekomst ikke blev 
påvirket af fungicidbehandlin-
gerne i karforsøget.

Uafklarede spørgsmål
Jordtype
De fleste jorde var JB 3 eller 4 
jorde, og undersøgelsen har 
derfor ikke klarlagt, om der er 
jordtypeforskel.

Træthed på andre bælgplanter 
Hvorvidt andre bælgplantear-
ter kan dyrkes på kløvertræt 
jord er uvist. Vi ved ikke om 
andre bælgplanter kan vokse 
og producere tilfredsstillende 
plantemasse eller om de kan 
holde en smittekilde ved lige. 
Kløvercystenematoden angri-

ber også andre bælgplante-
arter end hvidkløver, men 
omfanget er ukendt.
 
Hvor længe holder ’trætheden’ ?
På Foulum blev der registreret 
meget kraftig kløvertræthed i 
to marker i 2003. Jord fra disse 
marker blev udtaget i foråret 
2004 og indgik i karforsøget. 
Jorden fra ”Foulum 1 mar-
ken” synes stadigvæk at være 
kløvertræt, hvorimod ”Foulum 
2 marken” ser ud til at have 
’kommet sig’ uden dog at være 
helt så god som referencejor-
den. At der skal mere end et 
kløverfrit år til efter en udtalt 
kløvertræthed bekræftes af 
erfaringer fra flere af de bedrif-
ter, hvorfra der er hentet jord 
til undersøgelsen. Grundlaget 
er imidlertid alt for spinkelt til 
en konklusion. 

Figur 3. Kløverudbytte i karforsøg med to marker, hvor 
der var kløvertræthed i 2003 (Foulum 1 og 2) sammenlig-
net med referencejorden. Standardafvigelse er vist.
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Konklusion
Videre undersøgelser vil blive 
baseret på følgende hypote-
ser, der opsummerer ovenstå-
ende:

Ved udpræget kløvertræt-
hed dør en stor del af hvid-
kløverplanterne 5-8 uger 
efter såning og væksten i 
de planter, som overlever, er 
meget lille resten af sæso-
nen

Ingen af de isolerede svam-
pearter kan alene bære 
ansvaret for udvikling af 
kløvertræthed

De hyppigst forekommende 
potentielt skadegørende 
svampearter kan muligvis 
indgå i et kompleks, der har 
medansvar for udviklingen 
af kløvertræthed

Kløvercystenematoden 
synes at være primært 
ansvarlig for udvikling af 
kløvertræthed, men

I betragtning af de poten-
tielt skadegørende svampes 
hyppige forekomst er det 
muligt, at kløvercystene-
matoden både svækker 
værtplanten og formidler 
svampe adgang til at parasi-
tere planten, og at det såle-
des er et samspil mellem de 
to grupper af skadevoldere, 

der resulterer i kløvertræt-
hed

Der må i kløvertrætte jorde 
forekomme en jordbunds-
faktor, der “trigger” nema-
tode-cyster til en tidlig og 
synkron klækning, hvilket 
udløser tidlige og synkrone 
angreb (1-2 uger efter 
såning). Nedbrydningspro-
dukter fra frisk-ompløjet 
kløver er et bud på en sådan 
faktor.

En traditionel skadetærskel-
betragtning for nematode-
cyster i jorden synes ikke 
anvendelig i sammenhæng 
med kløvertræthed.

Hvilke dyrkningsmæssige 
tiltag, der kan eliminere klø-
vertræthed, bør undersøges 
nøjere. Ved kraftige proble-
mer er det spørgsmålet om 
hvor mange kløverfrie år der 
skal til. Ved mindre problemer 
kunne en længere periode fra 
pløjning og til såning måske 
bevirke, at nematoder, der 
ved ompløjning af kløver 
”trigges” til klækning, går 
til eller reduceres i denne 
periode, hvor værtplanterne 
mangler i marken. Denne 
længere periode kunne opnås 
enten ved tidlig pløjning eller 
ved efterårsudlæg. Endelig 
kunne andre bælgplantearter 
i sædskiftet muligvis mindske 
problemerne.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Grøn Viden indeholder informationer 
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, 
en husdyr- og en havebrugsserie, der 
alle henvender sig til konsulenter og 
interesserede jordbrugere.
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