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Resumé 
 
På otte studielandbrug blev der gennem tre afgræsningssæsoner foretaget registreringer i 
kløvergræsmarker, som blev afgræsset kontinuert af malkekøer. Formålet var at beskrive 
variationen i tilbud, afgrødekvalitet og botanisk sammensætning samt at undersøge, om der er 
sammenhænge eller effekter af forskellig benyttelse, som er generelt gældende på tværs af 
variationer i praksis. Afgrødeprøver blev taget til afgræsningshøjde af hhv. buskgræs, som er 
vraggræs omkring gødningsklatter, og bidgræs, som er afgrøden mellem buske, hvor køerne 
primært græsser. Der blev registreret på seks forskellige tidspunkter gennem sæsonen, og der 
blev taget prøver i de to marker, hvor køerne primært afgræssede på de pågældende tidspunk-
ter. Oplysninger om jordtype, sædskifte samt køernes optagelse af suppleringsfoder og 
afgræsningsgræs er hentet fra Studielandbrugs databasen.  
 
Variationen var meget stor for alle de målte parametre, og variationen var meget større mel-
lem markerne på den enkelte bedrift end mellem bedrifternes gennemsnit. 
 
Afgrødemængden (45 - 954 kg tørstof/ha), afgrødehøjden (2,8 - 13,4 cm) og dermed også det 
grønne bladarealindeks (LAI) (0,6 - 2,3) varierede meget mellem markerne. Det lag, som 
køerne afgræssede, blev tykkere med afgrødehøjden, og resultaterne sandsynliggør, at køernes 
optagelse under afgræsning ligeledes steg. Jo mere køerne græssede i bund, jo større en andel 
udgjorde græsstængel og dødt plantemateriale af afgrøden, hvorimod kløverandelen ikke blev 
påvirket. Indholdet af råprotein faldt med stigende afgrødemængde, mens der ingen sammen-
hæng var mellem afgrødemængde og indhold af sukker, neutral detergent fraktion (NDF) eller 
in vitro opløselig organisk stof (IVOS). Mineralsammensætningen blev kun lidt påvirket, idet 
indholdet af K steg lidt, mens indholdet af Mg og Ca faldt med stigende afgrødemængde. 
 
N-tilførslen (0 - 179 kg N/ha) i handelsgødning og/eller gylle viste ingen sammenhæng hver-
ken til andelen af kløver eller til plantekvalitet, og årsagen må tillægges ikke målte parametre 
som forskel i forfrugtsvirkning. 
 
Inkorporering af slæt/afpudsning i afgræsningssæsonen påvirkede primært den botaniske sam-
mensætning mellem buske. Andelen af græsstængler og buske var kun ca. halvt så stor, hvor 
der var slættet/afpudset. Græsandelen var også mindre, hvorimod andelen af dødt plantemate-
riale var højere. Til gengæld blev afgrødekvaliteten ikke påvirket. Dette udelukker dog ikke, 
at slæt/afpudsning alligevel har påvirket afgræsningen. 
 
Markens alder synes at have forholdsvis stor betydning for kløvergræssets sammensætning 
mellem buske. Kløverandelen steg med alderen, f.eks. om efteråret fra 19 til 29% af tørstof fra 
udlægsåret og til 2. brugsår. Andelen af græsstængel ændredes også markant, om foråret fra 
32 til 19% af græstørstof fra 1. til 3. brugsår. Mineralsammensætningen blev ligeledes ændret. 
Indhold af K faldt med alderen og indholdet af de andre kationer Ca, Mg og Na steg. 
 
Kløverandelen (0-64% af tørstof) påvirkede tilsyneladende græsoptagelsen midt på sommer-
en, idet optagelsen steg med stigende kløverandel. Indholdet af råprotein, Ca og Mg steg med 
kløverandelen, hvorimod IVOS var upåvirket.     
 
IVOS var især påvirket af andelen af dødt plantemateriale (0 - 41% af tørstof), som især var 
græs. I gennemsnit faldt IVOS med 2,5%-enheder med en stigning på 10%-enheder af dødt 
materiale. IVOS blev desuden påvirket negativt af stængelandelen, især i forsommerperioden. 
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Buskgræs havde næsten den samme afgrødekvalitet og botaniske sammensætning som 
bidgræs. 
 
Nøgleord: afgræsning, afgrødekvalitet, botanisk sammensætning, malkekøer, studielandbrug  
 
 
 
Abstract 
 
Registrations were made on eight commercial dairy farms during three grazing seasons in 
grass/clover pastures grazed continuously by dairy cows. The aim was to describe the 
variation in herbage allowance, herbage quality and botanical composition. The aim was 
further to examine for any effects of management that are generally valid. Samples of herbage 
were taken to grazing height from rejected grass areas around dung pats and from the area 
between the rejected area, where the cows primarily graze. Registrations were made at six 
different times during the season, and samples were taken from the two pastures where the 
cows were grazing primarily at the sample-time.  
 
The variation was large for all the measured parameters, and larger between individual 
pastures on the farm than between farms. 
 
The herbage mass (45 - 954 kg dry matter/ha), the compressed sward height (2.8 - 13.4 cm) 
and thus the green leaf area index (0.6 - 2-3) varied considerably between pastures. The 
thickness of the grazed layer increased with increasing sward height, and the results makes it 
probable that the intake during grazing also increased. The more intense the grazing, the 
larger the content of grass stem and dead plant material of the herbage, whereas the content of 
clover was unaffected. The content of crude protein decreased with increasing herbage mass, 
whereas there were no relation between herbage mass and content of water soluble carbohy-
drates, neutral detergent fraction (NDF) or in vitro organic matter digestibility (IVOMD). The 
composition of minerals was only slightly affected. The content of K increased slightly, 
whereas the content of Mg and Ca decreased with increasing herbage mass.  
  
N-application (0 - 179 kg N/ha) as mineral fertiliser and/or slurry showed no correlation to 
the content of clover or to the herbage quality, probably due to unmeasured parameters such 
as differences in residual effects. 
 
The inclusion of cutting or topping in the grazing season affected primarily the botanical 
composition. The content of grass stem and the rejected area were only half the level without 
cutting/topping. The grass content was also reduced, whereas the content of dead plant 
material was higher. On the other hand the herbage quality was not affected. 
 
The age of the pasture had a relatively large influence. The content of clover increased with 
age, e.g. in the autumn from 19 to 29% of dry matter from the year of establishment to the 
second year of harvest. The content of grass stem also changed significantly, in spring from 
32 to 19% of grass dry matter from the first to the third year of harvest. Further, the compo-
sition of minerals was changed. The content of K decreased with age and the content of the 
other cations Ca, Mg and Na decreased. 
 



 6

The content of clover (0-64% of dry matter) affected the intake in mid summer, as the intake 
increased with increasing clover content. The content of crude protein, Ca and Mg increased 
with the content of clover, whereas IVOMD was unaffected. 
 
IVOMD was especially affected by the content of dead plant material (0 - 41% of dry matter), 
which was mainly grass. On average IVOMD decreased by 2.5%-units with an increase of 
10%-units of dead plant material. Further, IVOMD was affected negatively by the stem 
content, primarily in early summer. 
 
The rejected grass had nearly the same herbage quality and botanical composition as the grass 
between the rejected areas. 
 
Key words: grazing, dairy cows, dairy farms, herbage quality, botanical composition. 
 
 
 
Indledning 
 
I kløvergræsmarker er der mange elementer, som påvirker både afgrødekvalitet og konkur-
renceevne mellem græs og kløver. Benyttelsen er en af de væsentlige. Det er meget forskel-
ligt, hvorvidt der slættes eller afgræsses, eller om der benyttes en kombination. Der er primært 
to hovedforskelle mellem slæt og afgræsning. For det første tilbageføres der meget N via urin 
og gødning under afgræsning, og gødningsniveauet bliver i forhold til produktionen ofte 
højere end ved slæt. For det andet påvirker afgræsningen med hyppige afbidninger og kort 
afgrøde vækstforholdene på en anden måde end ved slæt, hvor afgrøden bliver stor inden høst. 
Denne forskel i vækstforhold påvirker konkurrenceforholdet mellem græs og kløver. 
 
I praksis er afgræsningsmarker til malkekøer placeret forholdsvis tæt på malkestalden, og 
sædskiftet indeholder derfor forholdsvis meget kløvergræs til afgræsning. Den store tilbage-
førsel af N under afgræsning ligesom kløvergræsafgrøden i sig selv er med til, at mange 
marker sandsynligvis har en høj næringsstofstatus og dermed store forfrugtsvirkninger 
(Eriksen & Mogensen, 2001; Søegaard et al., 2001).  
 
Den store forskel i benyttelse og næringsstofstatus sammen med forskelle i gødskning, alder, 
klima og jordbund er alt sammen med til, at der er meget forskellige vækstbetingelser i 
kløvergræsmarkerne.  
 
Under forsøgsforhold er de fleste af ovennævnte effekter minimeret, og forsøg bliver oftest 
udført på marker med et helt andet sædskifte, hvor forfrugtsværdierne er mindre. Desuden er 
de fleste forsøg lavet under slætforhold. Der er flere virkninger, som er fundet i slætforsøg, og 
som sandsynligvis vil kunne gentages flere gange i slætforsøg. Som eksempel kan nævnes, at  
N-tilførsel altid nedsætter kløverandelen, ligesom kløver i afgrøden nedsætter NDF-indholdet.  
Hvorvidt de virkninger, som findes under slætforsøg, kan genfindes i praksis, hvor der er 
store variationer, kendes imidlertid ikke.  
 
Formålet med registreringerne, som beskrives i denne rapport, var at få et billede af variatio-
nen i  kløvergræsmarker gennem sæsonen i praksis i regulerede storfolde samt at undersøge, 
om der findes generelle sammenhænge, som er gældende på tværs af de ovennævnte forskel-
ligheder, og som kan være med til at sandsynliggøre kendte effekter fra slætforsøg. 
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Materiale og metoder 
 
På otte studielandbrug blev der gennem tre afgræsningssæsoner, 1997-99, udtaget plante-
prøver i den eller de marker, hvor malkekvæget græssede på prøvetidspunktet. Der var seks 
prøvetidspunkter (nr. 1 - 6): uge 20, 24, 28, 32, 36, 40. Disse uger var sammenfaldende med 
den månedlige éndagsfoderkontrol på studielandbrugene. På hvert brug blev der registreret tre 
gange gennem afgræsningssæsonen, enten tidspunkt nr. 1, 3 og 5 eller 2, 4 og 6. På alle gårde 
indgik flere marker i afgræsningen gennem sæsonen, og på de fleste gårde blev der vekslet 
mellem slæt og afgræsning. Der blev udtaget prøver i de to afgræsningsmarker, der på det 
pågældende tidspunkt havde størst betydning for afgræsningen. 
 
I 1997 og 1998 blev der registreret i fire tilfældigt placerede felter af 10 x10 m pr. mark. I 
hvert felt blev der ved tre tilfældige punkter klippet i 1/2 m2 mellem buske samt i den nær-
meste busk, hvor hele arealet blev klippet. I 1997 blev busken desuden delt i to lag, de øveste 
10 cm og resten. En busk er vraggræs omkring en gødningsklat, og kanten af busken blev 
defineret som der, hvor afgrøden var dobbelt så høj som 'mellem buske', hvilket også blev 
kaldet 'bidgræs'. Opmåling af buskandel og buskstørrelse blev foretaget ved, at afstand fra 
centrum mod nord, syd, øst og vest blev målt i alle buske i feltet. Arealet blev beregnet som 
en cirkel med radius, der var gennemsnit af de fire målte afstande. I 1999 blev der ikke taget 
prøver af buskene og registreringen var derfor lidt anderledes. Der blev taget 6 klip mellem 
buske tilfældig placeret pr. mark.  Buskandelen blev bestemt ved systematisk at gå gennem 
marken og registrere andelen af skridt, hvor mere end halvdelen af foden var placeret i en 
busk. 
 
Afgrødehøjde blev målt med pladeløfter (30 x 30 cm, 3,8 kg tryk/m2) ved 50 målinger pr. 
mark samt to målinger i hver klippeflade. Afgræsningshøjden blev målt 20 steder med 
tommestok i tydelige bideflader. Prøver af kløvergræsset blev klippet til afgræsningshøjde 
(gennemsnit af de 20 målinger) efter metode beskrevet af Søegaard et al. (2001). Prøverne 
blev opbevaret i køleboks under transporten fra udtagning til tørstoflaboratorium. Afgrøde-
prøverne blev analyseret for sukker (vandopløselige kulhydrater) på frysetørret materiale og 
for NDF (neutral detergent fraktion), IVOS (in vitro opløseligt organisk stof), råprotein  
(6,25 * %N), K, Mg, Ca, Na, P, aske og sand på ovntørret materiale (80o C i 16 timer). 
Afgrødemængder og kvalitetsmålinger blev omregnet til andel af sandfrit tørstof med 
undtagelse af IVOS, som er i pct. af organisk stof. FE (foderenheder) blev beregnet efter 
Møller et al. (2000).  
 
Botanisk sammensætning blev bestemt i en delprøve. Prøverne blev delt i a) græsstængler 
inkl. bladskede og blomsterstand, b) græsblade, c) hvidkløverblomster med stilk, d) hvidklø-
verblade, e) rødkløverstængel inkl. akselblade og blomst, f) rødkløverblade, g) tokimbladet 
ukrudt og h) dødt materiale. Dødt materiale var gult og brunt henfaldent materiale. 
 
Bladarealindekset (LAI) af grønt græs og kløver blev bestemt i prøverne klippet mellem 
buske til afgræsningshøjde i 1999 og delvist i 1998. Desuden blev der yderligere klippet til 
jordoverfladen i klippefladerne for at få det samlede bladareal til jordoverfladen. 
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Resultater og diskussion 
 
 
1. De enkelte studielandbrug 
 
På alle studielandbrug græssede malkekøerne i storfolde, og med undtagelse af bedrift nr. 1 
blev der vekslet mellem slæt og afgræsning. Der blev på alle brug afpudset efter behov 
gennem sæsonen. Sidst på sæsonen indgik årets udlæg i afgræsningsarealet. Udlægsmarkerne 
blev ikke gødet efter høst af dæksæd, hvorimod de øvrige marker blev gødet med en årlig 
mængde fra 0 til 176 kg total-N/ha. De øvrige marker var primært 1. og 2. års, men der var 
også nogle få 3. års og en enkelt 4. års mark. Jordtypen varierede fra JB 1 til JB 6 mellem 
gårde (Tabel 1). Fodermængden på stald ved malkning varierede en del mellem gårdene fra 
4,4 til 7,4 FE/ko/dag, som gennemsnit af maj-august. Halvdelen af brugene blev drevet 
økologisk. Der var imidlertid ingen parametre, hvorved de økologiske brug adskilte sig fra de 
konventionelle. Kløverandelen var f.eks. ikke højere i markerne på de økologiske brug (Tabel 
1), og der blev derfor ikke skelnet mellem brugstyperne. Der var to besætninger med jersey og 
seks besætninger med SDM. Der er heller ikke skelnet mellem dette. Markerne kunne på de 
fleste brug vandes (Tabel 1) 
 
 
Tabel 1. Oplysninger om de enkelte studielandbrug 
Bedrift 
nr. 

Økologisk/ 
konventionel

Køer Foderniveau på 
stald (FE/ko/dag)2)

Vanding3) Jordtype 
JB nr.4) 

Gennemsnitlig5) 
kløverandel(sd)

1 K SDM 5,9 +    1 29,0       (14,3)
2 Ø SDM 4,4 +    1 (3) 32,5       (13,6)
3 Ø SDM 4,9 +    3 26,9       (17,8)
4 Ø SDM 7,1 +    3 24,7       (13,9)
5 KØ1) SDM 7,3 ÷    3 25,3       (20,9)
6 Ø Jersey 5,6 ÷    3 31,3         (9,9)
7 K SDM 6,2 +    3 (5) 10,6         (7,0)
8 K Jersey 7,4 +    6 (4) 22,2       (19,7)

1) Konventionel i 1997 og under omlægning til økologisk fra 1998. 
2) Suppleringsfoder på stald i FE. Oplysninger fra Studielandbrugs-databasen. Gennemsnit af 

tidspunkt 1-4, 1997-99. 
3) Mulighed for vanding.  
4) Fra studielandbrugs-database. I parentes er jordtypen på nogle få marker, som adskilte sig fra 

resten, vist. 
5) Kløverandel (% af tørstof) som gennemsnit over tre år. Dvs. både mark og tidspunkter har 

varieret. I parentes er standardafvigelsen vist. 
 
 
2. Variation gennem sæsonen 
 
Forløbet over sæsonen af de enkelte parametre er vist i figur 1, som gennemsnit, minimum/-
maksimum samt 25% og 75% fraktiler. Det kan ses i figuren, at der for alle parametre gene-
relt var en stor variation mellem markerne. Variationen var imidlertid for alle parametre 
meget større mellem markerne på den enkelte bedrift end mellem bedrifternes gennemsnit, 
hvilket er eksemplificeret i tabel 1, hvor den gennemsnitlige kløverandel er vist for de enkelte 
bedrifter sammen med standardafvigelsen. Det skyldes sandsynligvis primært, at benyttelsen 
og forhistorien i de enkelte marker på den enkelte bedrift var meget forskellig. Der var kun få 
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undtagelser fra dette. Kløverandelen var signifikant lavere på gård 7 (Tabel 1) end på de 
øvrige, hvilket sandsynligvis skyldes, at jorden på gård 7 er lavtliggende og kold. Desuden 
var IVOS og koncentrationen af K i afgrøden signifikant højere på gård 8 end de øvrige. Ind-
hold af Na varierede forholdsvis meget mellem gårdene, fra 0,08% i gennemsnit på gård 8 til 
0,20% på gård 2. Koncentrationen af Mg, Ca og P viste kun små forskelle mellem gårdene. 
 
Tilbuddet af kløvergræs varierede fra omkring 100 FE/ha til næsten 800 FE/ha. Tilbudet blev 
defineret som afgrødemængden i FE over afgræsningshøjde i arealet mellem buske. Buske er 
vraggræs omkring gødningsklatter. Buske indgik således ikke i tilbuddet, selv om disse kan  
blive afgræsset ved lavt tilbud. Buskandelen varierede også meget fra mark til mark afhængig 
af management. Buskandelen var 0, hvor der lige var slættet/afpudset eller hvor en ny udlægs-
mark lige var taget i brug. I gennemsnit udgjorde buskarealet kun omkring 10% af total 
arealet, men i enkelte marker udgjorde buskarealet en betydelig del, helt op til 50% (Figur 1). 
 
Den gennemsnitlige afgræsningshøjde (målt med tommestok) var næsten konstant gennem 
sæsonen, men køerne græssede i visse marker helt ned til godt 2 cm og i andre marker kun til 
8 cm (Figur 1). Afgrødehøjden, målt med pladeløfter, faldt kun lidt gennem sæsonen i 
gennemsnit fra 6,5 til 5,8 cm. Afgræsningshøjden og afgrødehøjden blev målt med hver sin 
metode, og antal cm er derfor ikke direkte sammenlignelige. 
 
Andelen af dødt materiale over afgræsningshøjde varierede overraskende meget i bidgræsset, 
dvs. over afgræsningshøjde mellem buske (Figur 1). Dødt materiale var primært græs, da 
kløverblade henfalder hurtigt, og dermed kun i en meget kort periode er at finde som dødt 
plantemateriale. Midt-sidst på sommeren kan døde kløverblomster dog have udgjort noget af 
fraktionen dødt materiale. Ellers var det primært døde græsstængler, som stak op i afgrøden, 
og døde græsblade, som befandt sig tættere på jordoverfladen.  
 
Stængler udgjorde midt i juni i de fleste marker en bemærkelsesværdig høj andel af græsset, i 
gennemsnit 39% af græstørstof (Figur 1). Midt på sommeren varierede stængelandelen meget, 
og til sidst var der en lav andel i de fleste marker, men der var stadigvæk enkelte marker med 
forholdsvis meget stængel. Stængelandelen ændrede sig tilsyneladende meget med markens 
alder (Appendiks A1). Om foråret var der således i gennemsnit 32% stængel af græstørstof i 
1. brugsår, mens der kun var 19% i 3. brugsår. Andelen af hvidkløver varierede ligeledes 
meget, hvilket også var ventet. Som gennemsnit var sæsonforløbet, som det også normalt 
findes i forsøg. Det laveste indhold i forår og efterår, hvor det er koldest, og det højeste 
indhold gennem den varmere sommer, hvor kløveren har bedre vækstbetingelser, da den er 
mere varmekrævende end græs (Rhodes, 1984). 
 
Indhold af råprotein steg som gennemsnit lidt gennem sæsonen. Der var imidlertid meget stor 
forskel mellem marker. Den store forskel kan have stor betydning for N-omsætningen i 
afgræsningssystemet. Betydningen kan belyses med et tænkt eksempel. Hvis et hold køer 
afgræsser marker med det mindste indhold af råprotein og et andet hold afgræsser marker med 
det største indhold (jf. figur 1) og de optager 10 FE under afgræsning med en belægning på 5 
køer/ha, så vil det første hold optage 140 kg N/ha/år mindre end det andet hold. Fordøjelighed 
(IVOS), cellevægge (NDF) og sukker viste som gennemsnit et forløb gennem sæsonen, som 
også kunne forventes ud fra et tidligere afgræsningsforsøg med malkekøer (Søegaard et al., 
2000). IVOS viste samtidig midt på sommeren en forbavsende stor variation fra 68 til 80% af 
organisk stof, hvilket har haft stor betydning for foderværdien. Indhold af de forskellige 
mineraler viste som gennemsnit ikke nogen større sæsonvariation. Der var en tendens til at K 
og Na havde det modsatte forløb af Ca (Figur 1).   
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Figur 1. Tilbud, botanisk sammensætning og afgrødekvalitet mellem buske (bidgræs) målt til 
afgræsningshøjde. Desuden er buskandelen, afgræsningshøjde og afgrødehøjde vist. Gennem-
snit er vist (        ), minimum og maksimum (········) samt 25% og 75% fraktiler (-----). 
I alt var der 123 observationer af hhv. bidgræs og buske, 1997-1999. 
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3. Afgrødemængde og -højde 
 
Afgrødehøjden mellem buske målt med pladeløfter varierede meget fra mark til mark, fra 2,8 
til 13,4 cm (jf. figur 1). Køerne har imidlertid tilsyneladende kun ædt den øverste del, idet de i 
marker med høj afgrøde har efterladt en høj stub. Det kan ses af, at afgræsningshøjde og 
afgrødehøjde var tæt korreleret (Figur 2). Da de to højder nødvendigvis bestemmes på to 
forskellige måder, er forskellen kun et indirekte udtryk for, hvor stort et lag der afgræsses. 
Resultaterne vist i figur 2 antyder imidlertid, at det lag, der blev afgræsset, blev tykkere jo 
højere afgrøden var. Afgræsningshøjden var f.eks. i gennemsnit hhv. 2,2 og 0,7 cm lavere end 
afgrødehøjden, når denne var hhv. 10 og 4 cm. Det er ensbetydende med, at bidstørrelsen og 
dermed optagelsen pr. tidsenhed må være øget med afgrødehøjden. Dette støttes af et afgræs-
ningsforsøg med lignende afgræsningforhold, hvor optagelsen steg fra 17 til 27 g tørstof/min 
ved at hæve afgrødehøjden fra 4,5 til 8,9 cm (Pulido & Leaver, 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Afgæsningshøjde, målt med tommestok i bideflader, som funktion af afgrødehøjde, 
målt med pladeløfter. Hvert punkt er gennemsnit pr. mark, 1999. 
 
 
Den forholdsvis lille afgrøde, der var i markerne, bevirkede også, at bladarealindekset (LAI) 
var forholdsvis lille, fra 0,6 til 2,3. Dette blev målt i 1999, og det grønne LAI til jordover-
fladen var positiv korreleret til afgrødehøjden: 
 
(1) LAI = 0,43 + 0,10 * afgrødehøjde(cm)  (R2=0,29 s=0,43 n=24) 

(LAI er arealenhed af grønne græs- og kløverblade pr. arealenhed jord) 
 
Denne sammenhæng kunne også forventes, men korrelationskoefficienten var forholdsvis lav. 
Den meget variable stængelandel og kløverandel har imidlertid ikke haft noget entydig effekt 
på den nævnte sammenhæng. Under afgræsningshøjde var korrelationen: 
 
(2)  LAI = 0,32 + 0,11 * afgræsningshøjde(cm)  (R2=0,21 s=0,28 n=24) 
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Korrelationen var her svagere, hvilket sandsynligvis skyldes, at der har været en stor variation 
i morfologisk udvikling, plantetæthed mv. 
 
Det forholdsvis lave LAI (0,6-2,3) er ensbetydende med, at bladarealet i alle marker har været 
begrænsende for væksten, da potentiel planteproduktion og evapotranspiration først opnås ved 
et LAI på 3 eller derover (Aslyng, 1976; Søegaard 1984).  
 
 
 
4. Botanisk sammensætning af bidgræs 
 
Græsmarksarterne var primært alm. rajgræs (Lolium perenne) og hvidkløver (Trifolium 
repens). Rødkløver (Trifolium pratense) indgik i enkelte marker men aldrig med over 2% af 
afgrødetørstof. Rødkløver er derfor ikke behandlet særskilt i denne rapport. Mængden af 
tokimbladet ukrudt var i de fleste marker begrænset. Ud af 123 observationer på markniveau 
var der kun fire tilfælde med over 10% ukrudt af afgrødetørstof. Der var en tendens til, at 
udlægsmarkerne havde det højeste indhold af ukrudt, i gennemsnit 2,9%, og at ukrudtsmæng-
den faldt med alderen (Appendiks A1). 
 
Der var forholdsvis meget dødt plantemateriale i mange af markerne (jf. figur 1). Fordelingen 
af det døde materiale på græs og kløver blev ikke målt, men erfaringen var, at kløverblade 
udgjorde en meget lille del. Kløverblade henfalder tilsyneladende hurtigt, og det døde 
materiale var således primært græsblade og græsstængel. Kun midt-sidst på sommeren kunne 
kløverblomster udgøre en del af dødt plantemateriale. Desuden kunne kornstub udgøre en del 
i udlægsmarkerne samt i begyndelsen af 1. brugsår. Ved stigende kløverandel antyder 
resultaterne, at en større del af græs har været dødt, hvilket ses af, at græsandelen var negativ 
korreleret til kløverandelen og negativ korreleret til andelen af dødt plantemateriale, hvorimod 
kløverandelen og andelen af dødt materiale ikke var korreleret (Tabel 2). Andelen af dødt 
materiale steg forholdsvis meget med faldende græsandel. I gennemsnit steg andelen af dødt 
materiale således med 10%-enheder ved et fald på 40%-enheder i græsandel. En årsag til 
denne sammenhæng kan være, at når kløverandelen er høj og kløverandelen dermed har haft 
gode konkurrencebetingelser, så har tilgængeligheden af mineralsk N i jorden sandsynligvis 
været lille. En mindre forsyning af N til græsset kan evt. have bevirket en større andel dødt 
plantemateriale. 
  
 
Tabel 2. Regression mellem andel af  kløver, græs og dødt plantemateriale. 123 obs. 
y x r 
Kløver Græs -0,85*** 
Kløver Dødt plantemateriale   0,05NS 
Græs Dødt plantemateriale -0,50*** 
***: P<0,01, NS: ikke signifikant 
 
Nedenstående omtales den botaniske sammensætning i relation til management, mens 
relationen til afgrødekvalitet behandles senere i forbindelse med de enkelte kvalitets-
parametre. 
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N-gødskning 
Udlægsmarkerne fik på ingen af bedrifterne tilført N efter høst af dækafgrøden. De øvrige 
marker fik op til 176 kg total N/ha/år (handelsgødnings-N + total N fra gylle), hvoraf den 
største del blev tilført om foråret. I gødningsforsøg findes normalt, at kløverandelen mindskes 
kraftigt med stigende N-tilførsel. I forårs/forsommer perioden, hvor langt den største N-
mængde blev tilført, fandtes det overraskende forhold, at der ingen sammenhæng var mellem 
N-tilførsel om foråret og kløverandel, hvilket er afbilledet i figur 3 og vist i tabel 3. I figuren 
kan f.eks. ses, at hvor der var tilført 100 kg N/ha varierede kløverandelen mellem næsten 
ingen til over 60% af afgrødetørstof. I resten af vækstsæsonen var der heller ingen sammen-
hæng mellem kløverandel og den mængde N, som var tilført indenfor de foregående to 
måneder. N-tilførslen havde heller ingen sammenhæng til græssets stængelandel og andel af 
dødt plantemateriale. Registreringerne giver kun oplysninger om den generelle variation 
mellem marker. De giver ikke oplysninger om, hvordan kløverandelen i den enkelte mark 
ville blive påvirket af N-gødskning. 
 
N-tilførslen var næsten den samme til marker med forskellig alder, 1. til 3. brugsår. Der var 
alligevel en tendens til, at kløverandelen steg med markens alder (appendiks A1). Denne 
observation var overraskende, og kan muligvis skyldes det forhold, at N-tilførslen generelt var 
forholdsvis lille, og kløveren derfor har haft gode vækstforhold med mulighed for at brede 
sig. Den største del blev desuden tilført i første halvdel af sæsonen, og kløveren har således 
især haft gode vækstforhold i sidste den af sæsonen inden overvintring. 
 
Den store variation i kløverandel mellem marker (jf. figur 1) skyldes således andre faktorer 
end N-gødskning. Dårlig etablering synes kun i begrænset omfang at kunne forklare den store 
variation, idet kløverandelen i udlægsmarkerne varierede fra 0 til 49 % kløver, i gennemsnit 
19%, mens der i de øvrige marker var 28 % kløver (Appendiks A1). Variationen har således 
været bestemt af andre ikke målte parametre, hvoraf en væsentlig sandsynligvis er eftervirk-
ninger af, hvor intens markerne har været udnyttet til kløvergræs og afgræsning gennem 
årene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Kløverandel i begyndelsen af sæsonen i relation til N-tilførsel  
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Tabel 3. Sammenhæng mellem kløverandel og forskellig management.  
Værdierne er parametrene fra regressionen: %kløver =a + bx. 
     x Min.-max. P a b R2 s 
Hele sæsonen       
     N-gødning 0 - 176 kg N/ha NS - - - - 
     afgrødemængde 45 - 954 kg ts/ha * 31 -0,02 0,06 15,5 
     afgræsningshøjde 2,25 - 8,0 cm NS - - - - 

Forår1)       
     N-gødning 0 - 176 kg N/ha NS - - - - 
P: NS: ikke signifikant, * P<0,05 
1): registreringer fra tidspunkt 1 og 2, midt maj og midt juni  
 
 
Afgræsningshøjde og tilbud/afgrødemængde 
Der var på alle tidspunkter en negativ korrelation mellem afgræsningshøjde og hhv. andel af 
dødt plantemateriale og andel stængel af græstørstof. Dette var gældende uafhængigt af 
strategi for slæt og afpudsnings. Midt i juni, hvor den største andel af stængel fandtes, var 
korrelationen: 
 
(3)   Stængelandel (% af græstørstof) = 65,2 ÷ 5,99*afgræsningshøjde (cm)     

(R2=0,42 s=10,0 n=14) 
 
(4)   Andel af dødt plantemateriale (% af tørstof)= 24,0 ÷ 2,77*afgræsningshøjde (cm)   

(R2=0,25 s=6,8 n=14) 
 
Stængelandelen synes således at stige betydeligt, når der blev græsset i bund. I gennemsnit 
steg stængelandelen midt i juni fra 35 til 47% af græstørstof, når afgræsningshøjden faldt fra 5 
til 3 cm. Det kan skyldes, at stængelandelen stiger ned gennem afgrøden. Men det kan også 
skyldes vragning af stængler, således at køerne, når de har græsset mere i bund, har vraget 
stænglerne (jf. afsnit 6). I slætforsøg er det fundet, at græssets stængelandel stiger med 
kløverandelen (Søegaard, 1994). Da der ikke vrages ved slæt, kan dette forhold kun skyldes, 
at kløveren påvirker græssets morfologi. I afgræsningsforsøg er det ligeledes fundet, at 
stængelandelen var større i kløvergræs end i græs (Søegaard et al., 2001). Registreringerne på 
studielandbrug har imidlertid ikke kunnet bekræfte, at stængelandelen i græs skulle påvirkes 
af kløveren, idet der på intet tidspunkt gennem sæsonen var en korrelation mellem kløver-
indhold og stængelandel. Andelen af dødt plantemateriale synes ligeledes at stige, når der blev 
græsset i bund (ligning 4). De henfaldne blade er de ældste og dermed de nederste, hvilken 
kan være årsagen til dette. Dette støttes af Wales et al. (1997), som fandt at optagelsen af dødt 
plantemateriale steg, jo tættere kløvergræsset blev afgræsset. 
 
Det er  ofte fundet, at kløverandelen øges svagt ved mere tæt afgræsning eller ved at sætte en 
lavere stub ved slæt (Frame, 1992; Wilman & Shrestha, 1985). Dette bekræftes kun delvist af 
denne undersøgelse. Afgræsningshøjden havde tilsyneladende ingen effekt på kløverandelen, 
da der ikke var nogen signifikant sammenhæng mellem afgræsningshøjde og kløverandel 
(Tabel 3). Til gengæld var der en svag sammenhæng til tilbud, idet kløverandelen faldt med 
stigende afgrødemængde over afgræsningshøjde, men sammenhængen var meget svag 
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Inkorporering af slæt/afpudsning 
Afgræsningsmarkerne på de otte studielandbrug blev som tidligere anført afpudset eller 
slættet gennem sæsonen. I tabel 4 er gennemsnittet vist for marker, hvor der blev slættet eller 
afpudset indenfor en måned før prøveudtagningen sammenlignet med marker uden afpuds-
ning/slæt. Afpudsning eller slæt havde tilsyneladende stor betydning for den botaniske 
sammensætning. Det gjaldt især for stængelandelen, som kun var halv så stor, hvor der var 
taget slæt eller afpudset i forhold til marker, hvor der udelukkende havde været afgræsning. 
Dette kan ses i tabel 4, hvor resultater fra den midterste periode i sæsonen med det største 
stængelindhold er vist. Et af formålene med slæt og afpudsning er at nedsætte stængelandelen, 
hvilket således også synes at have lykkedes. I markerne med slæt/afpudsning var der som 
gennemsnit ikke græsset så langt ned, men der var alligevel en større mængde dødt plante-
materiale, som sandsynligvis skyldes stub efter slæt/afpudsning samt dødt græs, idet der var 
en noget lavere græsandel, hvor der var afpudset. Endelig synes slæt/afpudsning at have fået 
kløveren til at sætte blomster, idet andelen af blomster af kløvertørstof var højere efter 
slæt/afpudsning. Det bekræftes af Nielsen & Søegaard (1994) ved slæt i et system med 
storfoldsafgræsning. Men den samme påvirkning af kløverens morfologi kunne ikke påvirkes 
i et andet afgræsningsforsøg med malkekvæg (Søegaard et al., 2001) 
 
 
Tabel 4. Botanisk sammensætning hvor der var (Med) og hvor der ikke var (Uden) slættet 
eller afpudset den sidste måned inden prøveudtagning. Tidspunkter: midt juni + midt juli + 
beg. august (uge 24, 28, 32). Registreringer i udlægsmarker er ikke medtaget. 

Uden  Med   
Enhed slæt/afpudsning 

Sig. 

Græs-andel    % af ts 60,6 48,7 ** 
Stængel-andel  % af græs-ts 33,0 17,3 *** 
Hvidkløver-andel   % af ts  26,5 32,1 NS 
Hvidkløverblomster-andel % af kløver-ts 5,6 9,4 * 
Ukrudts-andel  % af ts 0,4 0,5 NS 
Dødt plantemateriale-andel % af ts 12,4 18,6 ** 
Afgræsningshøjde  cm 4,6 5,3 * 
Afgrødemængde kg ts/ha 312,7 229,6 NS 
Andel busk  % af total areal 12,4 6,3 *** 
IVOS % af org. stof 75,8 75,0 NS 
Råprotein % af tørstof 22,1 21,4 NS 
NDF % af tørstof 37,4 37,4 NS 
K % af tørstof 2,51 2,46 NS 
Antal obs  31 22  
*: P<0,05  **: P<0,01  ***: P<0,001  NS: ikke signifikant 
Statistisk analyse: variansanalyse med studielandbrug, år og slæt/afpudsning som fixed variable. 
 
 
 
5. Afgrødekvalitet i bidgræs 
 
Råprotein 
Indholdet af råprotein var en af de parametre, som varierede allermest mellem markerne. Som 
gennemsnit over sæsonen var det laveste indhold 16% og det højeste 29% råprotein. Der 
fandtes ingen sammenhæng mellem N-gødskning og råprotein hverken for hele året eller for 
foråret, hvor tilførslen var størst (Tabel 5). Det var heller ikke ventet, da effekten af N-tilfør-
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sel på kløvergræs i forsøg er fundet noget forskelligt, afhængig af effekten på kløverandel. Da 
der ikke var nogen korrelation mellem N-tilførsel og kløverandel, kunne det således heller 
ikke forventes, at N-tilførslen var korreleret med indholdet af råprotein. 
 
Afgrødemængden synes især i begyndelsen af sæsonen at have en negativ indvirkning på 
indhold af råprotein (Tabel 5). Råprotein var negativ korreleret med afgrødemængden, og som 
gennemsnit faldt råproteinindhold med 3,5%-enheder ved en stigning i afgrødemængden på 
500 kg tørstof/ha. Denne størrelse svarer til, hvad der er fundet i slætforsøg (Søegaard, 1994).  
 
Råproteinindholdet var desuden positiv korreleret til kløverandel. Indholdet af råprotein er 
normalt højere i hvidkløver end i græs (Weller & Cooper, 2001).  Derfor vil råproteinindhol-
det alt andet lige stige med stigende kløverandel, hvilket registreringerne således også synes 
at vise for praksis. Endelig var der en negativ korrelation til andelen af dødt plantemateriale, 
hvilket også kunne forventes, da der må formodes at være et mindre indhold af råprotein heri, 
men indvirkningen synes at være forholdsvis lille. 
 
Om foråret (midt maj og midt juni) kunne over halvdelen af variationen i råprotein forklares 
ved de tre parametre: afgrødemængde, kløverandel og andel af dødt materiale. Det synes 
umiddelbart at være en stor andel, da der også må formodes at være store forskellige på 
forfrugtværdier i de forskellige marker. 
 
Indholdet af råprotein var ikke lavere i udlægsmarker end i de øvrige marker (1., 2. og 3. års) 
og steg heller ikke med markens alder (Appendiks A1). N-overskuddet i afgræsningsmarker 
har således ikke haft nogen synlig indvirkning på råprotein indholdet, hvilket ellers blev 
antydet i et afgræsningsforsøg, hvor indholdet af råprotein steg med markens alder (Søegaard 
et al., 2001). I dette afgræsningsforsøg steg indholdet af råprotein kraftigt gennem sæsonen. 
Planteprøverne blev her taget i kerneområdet, hvor køerne græssede hele sæsonen, og N-
overskuddet var derfor meget stort. Registreringerne på studielandbrug viste kun en begrænset 
stigning gennem sæsonen, fra 20 til 24% af afgrødetørstof. Når stigningen ikke har været 
større, kan det skyldes, at græsningstrykket har været mindre end i det refererede forsøg.  
 
 
Tabel 5. Sammenhæng mellem indhold af råprotein og forskellige faktorer. For hele sæsonen 
(alle 6 tidspunkter, 123 obs) og for foråret (tidspunkt 1 og 2, 30 obs). 
Værdierne er parametrene i regressionen %råprotein = a + bx. 

 
 x min.-max. P a b R2 s 

Hele sæsonen       
 N-gødning 0 - 176 kg N/ha NS - - - - 
 Kløverandel 0 - 64 % af ts *** 20,2 0,086 0,11 3,8 
 Afgrødemængde 45 - 954 kg ts/ha *** 24,8 -0,008 0,12 3,8 
        
Forår       
 N-gødning 0 - 176 kg N/ha NS - - - - 
 Kløverandel 0 - 41 % af ts ** 18,0 0,083 0,24 2,4 
 Afgrødemængde 104 -765 kg ts/ha ** 22,6 -0,007 0,24 2,4 
 Andel af dødt 

plantemateriale 
0 - 32 % af ts ** 21,2 -0,007 0,19 2,4 

**: P<0,01  ***: P<0,001  NS: ikke signifikant 
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Slæt eller afpudsning indenfor en måned før prøvetagning havde tilsyneladende ingen effekt 
på råprotein indhold eller nogle af de andre kvalitetsparametre (Tabel 4). Det kan skyldes en 
modsatrettet effekt af en faldende andel af stængler og en stigende andel af dødt plante-
materiale (Tabel 4). 
 
 
Fordøjelighed, cellevægge og sukker 
Fordøjelighed bestemt som IVOS viste en tæt korrelation til andelen af dødt plantemateriale. 
Andelen af dødt materiale varierede meget fra mark til mark (Tabel 6 og figur 1) og havde 
således tilsyneladende afgørende betydning for fordøjeligheden. I gennemsnit faldt fordøje-
ligheden 2,5%-enheder med en stigning på 10%-enheder for andel af dødt materiale. Omvendt 
var der ingen sammenhæng mellem IVOS og kløverandel (Tabel 6). Det bekræftes af tidligere 
undersøgelser, hvor der blev sammenlignet ved samme afgrødemængde (Søegaard, 1994). I et 
afgræsningsforsøg var IVOS lidt højere i kløvergræs end i ren græs, men her blev kløvergræs-
set også græsset mere i bund (Søegaard et al., 2001). Afgrødemængden var heller ikke 
korreleret til IVOS. Normalt falder fordøjeligheden med stigende afgrødemængde efterhånden 
som afgrøden vokser og bliver ældre. Som gennemsnit faldt IVOS med 1,1%enhed med en 
stigning i afgrødemængde på 500 kg tørstof/ha i et slætforsøg (Søegaard, 1994). Det er et 
forholdsvis lille fald, og da afgrødemængden i nærværende registreringen kun havde en 
forskel på ca. 800 kg tørstof/ha mellem maksimum og minimum, vil en eventuel sammen-
hæng være vanskelig at afdække. 
 
I forårsperioden var der også en sammenhæng til stængelandelen af græstørstof (Tabel 6). 
IVOS faldt med stigende stængelandel, hvilket kan være tegn på, at hvor der har været mange 
stængler, er der hurtigt blev vraget, så der er kommet gamle stængler, hvor fordøjeligheden er 
lav. Fordøjeligheden hos unge stængler er omvendt høj og kan endda i helt unge stængler 
være højere end i blade (Nelson & Moser, 1994). I forårsperioden kunne en meget stor del af 
variationen i IVOS forklares ud fra forskelle i stængelandel og andel af dødt plantemateriale: 
 
(5)  IVOS = 84,4 - 0,16*dødt plantemateriale (% af ts) - 0,11*græsstængel (% af græs-ts)  

(R2=0,70 s=1,6) 
 
Andelen af cellevægge, NDF, var tæt korreleret til kløverandelen (Tabel 6). Dette var også 
ventet, da NDF er lavere i kløver end i græs. I gennemsnit var NDF koncentrationen ca. 5%-
enheder lavere ved en stigning i kløverandelen på 30%-enheder. Det er lidt mindre end fundet 
i slætforsøg (Søegaard, 1994). NDF-indholdet i lidt ældre stængler er højere end i blade, 
hvilket sikker er årsag til, at der var en positiv korrelation i foråret mellem stængelandel og 
NDF-indhold (Tabel 6). 
 
Indhold af sukker, vandopløselige kulhydrater, er normalt variabel over tid, både gennem 
sæsonen og gennem døgnet (Witt, 1967). Prøverne blev udtaget i perioden kl 10-16, og der 
har derfor været en påvirkning af døgnvariationen. Desuden er sukkerindhold meget påvirket 
af klimaet, idet sukker indholdet stiger med koldere vejr (Søegaard, 1994). På trods af dette 
synes der at være en generel relation i forårsperioden, idet der var en negativ korrelation 
mellem sukkerindhold og hhv. stængel og andel af dødt plantemateriale. I lidt ældre stængler 
er sukkerindholdet lavt ligesom i dødt plantemateriale, hvilket derfor kan forklare sammen-
hængen. Sukker er også under påvirkning af græstypen, idet sukkerindholdet er højere i 
tetraploid end i diploid typer. Andelen af disse typer i markerne var ikke kendt. Der er også 
lidt lavere sukkerindhold i kløver end i græs (van Soest, 1987). I sommerperioden var der 
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også en signifikant sammenhæng, men en forskel i kløverandel synes som gennemsnit kun at 
have lille effekt (Tabel 6).     
 
 
Tabel 6.  Sammenhæng mellem IVOS, NDF og vandopløselige kulhydrater (sukker) og 
forskellige faktorer. For hele sæsonen (tidspunkt 1-6, 123 obs), foråret (tidspunkt 1-2, 30 obs) 
og for sommerperioden (tidspunkt 3-4, 45 obs). 
Værdierne er parametrene i regressionen IVOS/NDF/VOK = a + bx. 
       y       x min.-max. P a b R2 s 

IVOS (fordøjelighed)       
      Hele sæsonen       
 Andel dødt pl.mat. 0 - 41 % af ts *** 79,5 -0,25 0,42 2,7 
 Kløver-andel 0 - 64 % af ts NS - - - - 
 Afgrødemængde 45 - 954 kg ts/ha NS - - - - 
 Stængel-andel 0 - 62 % af græs-ts NS - - - - 
      Forår       
 Stængel-andel 4 - 52 % af græs-ts *** 84,3 -0,15 0,57 1,9 
NDF (cellevægge)       

      Hele sæsonen       
 Kløver-andel 0 - 64 % af ts *** 41,4 -0,16 0,23 4,5 

      Forår       
 Stængel-andel 4 - 52 % af græs-ts * 30,8   0,13 0,17 4,3 
 Kløver-andel 0 - 64 % af ts *** 38,6 -0,18 0,40 3,6 
Vandopløselige kulhydrater (sukker)      
     Forår        
 Stængel-andel 4 - 52 % af græs-ts *** 17,5 -0,11 0,46 1,8 
 Andel dødt pl.mat. 0 - 32 % af ts ** 15,7 -0,17 0,28 2,1 
      Sommer        
 Kløver-andel 2 - 64 % af ts ** 11,3 -0,04 0,21 1,4 
*: P<0,05  **: P<0,01  ***: P<0,001  NS: ikke signifikant 
 
 
Mineraler  
Med undtagelse af kløverandelen og markens alder fandtes der mindre sammenhænge mellem 
mineralindhold og management. Det skyldes sandsynligvis, at jordens næringsstofstatus har 
en større betydning. Det er velkendt, at græsmarksplanter optager meget K, hvis det er muligt, 
og at luksusoptagelsen mindsker optagelsen af andre kationer som Mg, Ca og Na, hvorimod 
P-optagelsen ikke påvirkes (Klausen & Larsen, 1977). K-koncentrationen var højest i udlæg-
get om efteråret og faldt med markens alderen, mens det omvendte generelt var tilfældet for 
de øvrige kationer (Appendiks A1). Registreringerne bekræfter således forsøgsresultaterne, 
ligesom det også antydes, at tilgængeligheden af K mindskes med græsmarkens alder.  
 
Kløverandelen var især positiv korreleret til Ca-indholdet. Om foråret, hvor kløverandelen 
synes at have en meget stor indflydelse på Ca-koncentrationen, steg Ca-koncentrationen med i 
gennemsnit 0,15%-enheder ved en stigning i kløverandel på 20%-enheder. I danske forsøg er 
koncentrationen af Ca altid steget betydeligt med kløverindholdet, Mg-koncentrationen er 
steget i flere forsøg, mens K, Na og P ikke er påvirket entydigt (Askegaard et al., 1999; 
Søegaard, 1993). Registreringerne antyder således, at det samme er gældende i praksis. 
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P-koncentrationen var, på trods af at den varierede meget, ikke korreleret til forskellige 
management parametre.  
 
 
Tabel 7. Sammenhæng mellem indhold af mineraler og P og hhv. afgrødemængde og 
kløverandel. 
Værdierne er parametrene i regressionen : MINERALER/P = a + bx. 
                    x   P a b R2 s 
Hele sæsonen       
         Afgrødemængde K ** 2,36 0,0010 0,10 0,5 
 Na NS - - - - 
 Mg ** 0,24 -0,00001 0,08 0,06 
 Ca * 0,81 -0,00025 0,04 0,2 
 P NS - - - - 
         Kløver-andel K ** 2,89 -0,010 0,09 0,5 
 Na NS - - - - 
 Mg *** 0,17 0,0016 0,16  
 Ca *** 0,57 0,0071 0,29 0,18 
 P NS - - - - 
Forår       
         Afgrødemængde K * 2,15 0,0011 0,21 0,4 
 Na NS - - - - 
 Mg ** 0,35 -0,00030 0,28 0,09 
 Ca * 0,84 -0,00039 0,19 0,15 
 P NS - - - - 
         Kløver-andel K * 2,78 -0,012 0,22 0,4 
 Na NS - - - - 
 Mg *** 0,157 0,0038 0,36 0,09 
 Ca *** 0,538 0,0074 0,54 0,11 
 P NS - - - - 
*: P<0,05  **: P<0,01  ***: P<0,001  NS: ikke signifikant 
 
 
6. Optagelse under afgræsning 
 
 
I forbindelse med endagsfoderkontrol blev optagelsen under afgræsning beregnet v.hj.a. 
standardberegninger (Østergaard, 1973). Optagelsen under afgræsning er lig med total-
optagelsen, beregnet ud fra mælkeydelsen, minus optagelsen af suppleringsfoder. Optagelsen 
af FE under afgræsning var, som ventet, korreleret til optagelsen af FE via suppleringsfoder. 
På to af gårdene var der jersey modsat SDM på de øvrige. Korrelation var uafhængig af 
kvægrace, og der er derfor ikke skelnet mellem besætningerne. 
 
Afgrødemængden over afgræsningshøjde var positiv korreleret til optagelsen under afgræs-
ning (Tabel 8). Afgrødemængden kunne således forklare 14% af variationen i optagelsen, når 
alle resultater var inkluderet i beregningen. Hvor afgrødemængden var 200 FE/ha større var 
optagelsen under afgræsning således i gennemsnit 1,4 FE/ko/dag større. Dette støttes også af 
målingerne af hhv. afgræsnings- og afgrødehøjde, som antydede, at det lag som blev afgræs-
set blev tykkere jo højere afgrøden var (omtalt i afsnit 3, Figur 2). Registreringerne antyder 
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således, at optagelsen øges med tilbudet, hvilket er i overensstemmelse med flere afgræs-
ningsforsøg med malkekøer, som har vist, at et større tilbud eller en højere afgrøde har øget 
optagelsen (Meijs & Hoekstra, 1984; Phillips & James, 1998; Pulido & Leaver, 2001; Rook et 
al., 1994). I nærværende registreringer, har afgrødehøjderne varieret mellem 2,8 og 13,4 cm, 
hvilket dækker et lidt større område end de nævnte forsøg, hvor afgrødehøjderne lå mellem 3 
og 8 cm. Forsøg har ligeledes vist, at den mindre optagelse ved mindre tilbud forstærkes med 
faldende mængde suppleringsfoder (Meijs & Hoekstra, 1984; Rook et al., 1994). Denne 
vekselvirkning understøttes af nærværende registreringer, da regressionen blev tættere med 
mindre mængde suppleringsfoder (Tabel 8). Jo mindre mængde suppleringsfoder jo større en 
del af variationen i optagelsen kunne således forklares ved tilbuddets størrelse. Med en 
suppleringsfodermængde under 6 FE/ko/dag kunne tilbudet forklare 29% af variationen. 
 
 
Tabel 8. Sammenhæng mellem optagelse under afgræsning og afgrødemængde ved forskellig 
øvre grænse for mængde af tilskudsfoder. 
Parametre ved regressionen : Optagelse (FE/ko/dag) = a + b*afgrødemængde (FE/ha) 
Suppleringsfoder 
(FE/ko/dag) 

a b R2 s n 

alle 7,1 0,0074 0,14 2,46 57 
< 10 7,9 0,0066 0,16 2,14 50 
< 8 8,2 0,0067 0,21 1,90 44 
< 6 8,9 0,0067 0,29 1,82 28 

 
 
Midt på sommeren (uge 28 og 32), hvor kløverandelen var højest, synes kløveranden at have 
påvirket optagelsen lidt, idet der var en positiv korrelation mellem optagelse og kløverandel: 
 
(6)  Optagelse (FE/ko/dag) = 6,66 + 0,08*%kløver (R2=0,16 s=2,09) 
 
En stigning i kløverandel på 20% har således i gennemsnit øget optagelsen med 1,6 
FE/ko/dag. Afgræsningsforsøg har både vist en uændret (Søegaard et al., 2001) og en øget 
(Bax & Schils, 1993; Davies & Hopkins, 1996) optagelse ved at have hvidkløver i græs-
marken. I førstnævnte forsøg blev kløvergræsset græsset mere i bund, og det mindre tilbud 
kan have været årsag til den uændrede optagelse. Kløverandelen påvirkede ikke IVOS, men 
NDF blev mindsket ved stigende kløverandel (Tabel 6). Den hermed mindre fylde kan være 
medvirkende årsag til den tilsyneladende stigende optagelse med stigende kløverandel. Dette 
støttes af Orr et al. (1996), som fandt at tiden til drøvtygning var betydelig mindre, når kvier 
græssede hvidkløver, end når de græssede ren græs.   
 
De tungere fordøjelige fraktioner, græsstængel og dødt plantemateriale, havde en positiv 
korrelation til optagelsen: 
 
(7)  Optagelse (FE/ko/dag)= 6,46 + 0,08*DM + 0,07*GS   (R2=0,19 s=2,41) 
       hvor DM er dødt plantemateriale i pct. af afgrødetørstof og GS er græsstængel i pct. af        
       græstørstof.  
 
Årsagen til denne korrelation skal sandsynligvis ikke findes i, at dødt plantemateriale og 
græsstængler havde en positiv indvirkning på optagelsen. Årsagen er derimod sandsynligvis, 
at køerne med stor optagelse har vraget stænglerne og mængden af dødt materiale, som især 
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findes i bunden af afgrøden. Disse fraktioner er herved kommet til at udgøre en større del af 
kløvergræsset. 
 
  
 
7. Buskgræs kontra bidgræs 
 
Kvaliteten af buskgræsset var ikke væsentlig forskellig fra bidgræsset mellem buskene (Tabel 
9). Buskgræsset blev klippet til samme højde som bidgræsset. Den botaniske sammensætning 
var næsten den samme, hvilket var overraskende, da der forventedes en større andel af græs-
stængler i buskgræsset. Når dette ikke var tilfældet, kan det skyldes at buskgræsset ikke blev 
særlig gammelt inden det blev afpudset eller marken blev sat til slæt. Den gennemsnitlige 
afgrødemængde i buskene svarede til 1.411 kg tørstof/ha, hvis der var buske overalt.  
 
Andelen af kløverblomster var større i buskgræsset. Midt på sommeren (uge 28 og 32),  hvor 
hvidkløveren især blomstrer, var der i gennemsnit 15% blomster af hvidkløvertørstof i 
buskene og 8% imellem buskene i bidgræsset. Når køerne således har græsset forholdsvis 
mange kløverblomster, skyldes det sandsynligvis, at smagbarheden er god, og køerne 
foretrækker blomsterne.  
 
Mineralsammensætningen var noget anderledes i buskene. Koncentrationen af K var noget 
højere og de andre mineraler derimod lidt lavere end i bidgræsset. Normalt falder koncen-
trationen af de enkelte mineraler lidt gennem tilvæksten (McDowell & Valle, 2000), hvilket 
også findes, når få slæt sammenlignes med hyppige slæt (Søegaard, 1990). Når koncentra-
tionen af K i stedet for steg i buskgræs, kan det eventuelt skyldes, at K i gødning modsat N er 
lettilgængeligt og dermed hurtigt opløses og optages i planterne.  
 
 
Tabel 9. Mængde, botanisk sammensætning  og kvalitet af kløvergræsset i bidgræsset mellem 
buskene og i buskene. 1997 og 1998. 68 obs. 
  

Enhed Bidgræs Buskgræs LSD0.05 

Afgrødemængde  g ts/m2 31,4 141,1  
Kløver-andel  % af ts 24,1 22,1 NS 
Dødt plantemateriale-andel  % af ts 11,2 10,3 NS 
Stængel-andel % af græs-ts 20,7 23,2 NS 
Kløverblomster-andel % af kløver-ts 3,9 7,1 2,6 

IVOS  % af org. stof 76,7 76,4 NS 
NDF  % af ts 37,3 39,0 1,54 
Sukker  % af ts 11,0 10,6 NS 
Råprotein % af ts 22,7 21,7 1,0 

K % af ts 2,70 3,08 0,12 
Ca % af ts 0,70 0,63 0,07 
Na % af ts 0,15 0,17 0,02 
Mg % af ts 0,19 0,19 NS 
P % af ts 0,44 0,45 NS 
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Køerne æder det øverste af buskene, efter at de et stykke tid har vraget dem. For at undersøge 
om det øverste lag af buskene havde en anderledes kvalitet end det nederste, blev buskene i 
1997, som var 10 cm højere end afgræsningshøjde, opdelt i det øverste lag på 10 cm og det 
nederste, som var resten. Den nederste del af buskene havde en betydelig større andel af dødt 
plantemateriale (Tabel 10), hvilket sandsynligvis skyldes, at de ældste blade fandtes her. 
Fordøjelighed og råprotein var lidt højere i den øverste del, hvilket primært må skyldes den 
mindre andel dødt plantemateriale. Sammensætningen af kationer og P var overraskende den 
samme i den øverste som i den nederste del, selv om den botaniske sammensætning var 
væsentlig forskellig. 
 
Når køerne bliver ved med at vrage buskgræsset, hvis ellers tilbuddet er tilstrækkeligt, skyldes 
det således ikke den kvalitet, som her er målt. Vragningen må således skyldes andre forhold, 
som kan være lugt eller afgrødeanatomiske forhold som for eksempel brudstyrke. 
 
 
Tabel 10. Botanisk sammensætning og kvalitet i den øverste del, de øverste 10 cm og den 
nederste del af buskgræs. 1997, 24 obs. 

  
Enhed Øverst Nederst LSD0,05 

Dødt plantemateriale-andel % af ts 6,0 19,0 3,8 
Græs-andel % af ts 72,7 61,6 6,9 
Kløver-andel % af ts 20,2 18,7 NS 
Stængel-andel % af græs-ts 31,1 27,2 NS 
Kløverblomster-andel % af kløver-ts 9,2 11,2 NS 
IVOS % af org. stof 76,2 73,2 1,5 
Råprotein % af ts 22,4 19,7 1,6 
K % af ts 3,04 3,01 NS 
Ca % af ts 0,60 0,64 NS 
Mg % af ts 0,20 0,20 NS 
Na % af ts 0,17 0,18 NS 
P % af ts 0,39 0,39 NS 
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Konklusion 
 
Registreringerne beskriver et kompliceret billede af storfoldsafgræsning. Selv om mængden af 
suppleringsfoder er afgørende for optagelsen under afgræsning, steg optagelsen med stigende 
kløvergræstilbud i marken, og denne sammenhæng var tydeligere med mindre mængde 
tilskudsfoder. Det antyder, at der ved lav mængde tilskudsfoder bliver endnu vigtigere med et 
tilstrækkeligt tilbud. Det lag som afgræsses blev ligeledes tykkere med højere afgrøde. Det 
betyder, at køernes optagelsesrate har været større ved en større afgrøde. Det lave LAI gør 
produktionen sårbar, idet vækstraten må have været forholdsvis lav især i marker med lav 
afgrøde og meget lav LAI. Med hensyn til køernes foderbehov og udnyttelse af kvælstof 
havde græsset et mere hensigtsmæssigt forhold mellem råprotein og fordøjelig energi jo 
højere afgrøden var. Indholdet af råprotein faldt således mens IVOS var uændret med stigende 
afgrødemængde. Endelig var der mere stængel og dødt materiale jo mere, der blev græsset i 
bund, hvilket er ensbetydende med en dårligere kvalitet i det kløvergræs som ikke er ædt og 
står tilbage.  
 
I området op til 13 cm, hvor der her var registreringer har der således været mange fordele 
ved at holde sig til den store afgrødemængde. Men det var også karakteristisk for markerne, at 
der indgik slæt eller afpudsning, så eventuelle ulemper ved en høj afgrøde dermed blev elimi-
neret. Afpudsning/slæt har tilsyneladende haft den ønskede effekt på stængel- og buskandel, 
da disse kun var ca. halvt så store i marker, hvor der var afpudset eller slættet indenfor den 
foregående måned. Afgrødekvaliteten var imidlertid næsten den samme. Hvis slæt/afpudsning 
har en effekt på køernes ædelyst og optagelse, skyldes det således mere en påvirkning af 
stængelandelen end en påvirkning af kløvergræssets kvalitet. 
 
Andelen af dødt plantemateriale havde afgørende negativ betydning for fordøjeligheden, mens 
stængelandelen kun i forårsperioden havde en negativ betydning. Registreringerne kunne dog 
kun forklare en lille del af årsagerne til, at der i forholdsvis mange marker var meget dødt 
materiale. 
 
Med markens stigende alder faldt stængelandelen markant mens kløverandelen steg. De ældre 
marker synes således at have været lettere at styre under afgræsning, mens de yngre forment-
lig vil kunne bære en større afgrødemængde til slæt.  
 
Buskgræs var meget lig bidgræs mht. kvalitet og botanisk sammensætning. Det er således 
ikke afgrødekvaliteten, som er årsag til fortsat vragning 
 
 
Erkendtlighed 
Projektet blev finansieret af midler fra 'Erhvervsfinansieret forskning'. 
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A2. De målte parametre gennem sæsonen. Botanisk sammensætning, afgrødemængde og 
afgrødekvalitet er fra bidgræs (afgrøde over afgræsningshøjde mellem buske). 

 Enhed Forår 
uge 20 og 24

Sommer 
uge 28 og 32 

Efterår 
uge 36 og 40 

Botanisk sammensætning:     
     Kløver % af ts 23,8 27,8 24,3 
     Kløverblomster % af kløver-ts 1,6b 8,1a 2,2b 
     Ukrudt % af ts 1,5 1,3 2,0 
     Dødt % af ts 7,6b 16,1a 10,9b 
     Græsstængel % af græs-ts 27,0a 22,7a 8,8b 
Afgrødemængde: kg ts/ha 308a 237b 236b 
Afgrødekvalitet:     
    Råprotein % af ts 20,1c 22,4b 24,1a 
    K % af ts 2,54b 2,48b 2,92a 
    Mg % af ts 0,25a 0,20b 0,20b 
    Ca % af ts 0,71b 0,81a 0,71b 
    Na % af ts 0,14b 0,14b 0,17a 
    P % af ts 0,41b 0,46a 0,44ab 
    IVOS % af organisk stof 80,3a 74,6c 76,2b 
    NDF % af ts 34,3b 38,0a 39,0a 
    Sukker % af ts 14,4a 10,0b 10,0b 
    FE-koncentration FE/kg ts 1,00a 0,91c 0,94b 
Øvrige:     
    N-gødning  kg N/ha 71a 28b 11c 
    Busk-andel  % af total areal 7,9b 9,9ab 11,8a 
    Busk-antal  antal/100 m2 14 17 16 
   Afgræsningshøjde  cm 4,6 4,9 4,8 
   Afgrødehøjde  cm 6,4a 6,1ab 5,6b 
   FE i suppleringsfoder  FE/ko/dag 5,5b 6,2b 7,4a 
   FE afgræsset  FE/ko/dag 10,3a 8,9b 7,9c 
   Antal obs  28 42 45 
FE i suppleringsfoder og FE afgræsset er oplysninger fra Studielandbrugs databasen. 
Forskellige bogstaver angiver signifikans på mindst 5% niveau. 
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