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Fortørringsprognose i græs      
Tørringshastigheden påvirkes meget af skårbehandling og afgrødemængde. Lufttemperatur og 
luftfugtighed har derudover stor betydning.     
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2. Topudbytte og topkvalitet i kløvergræsC1

Vejrets indvirkning på fortør-
ringshastigheden er blevet un-
dersøgt med det formål at opnå 
viden og data til udarbejdelse af 
en prognose for vejrets indvirk-
ning på fortørring. 

Forsøg
Kløvergræs (henholdsvis hvid-
kløver og rødkløver) blev hø-
stet ved forskelligt udbytte og 
skårbehandling gennem 2008 
og 2009 ved Foulum. Der blev 
skårlagt kl. 10, og kløvergræs-
sets tørstofi ndhold (% ts) blev 
målt indtil kl. 15 den efterføl-

gende dag. Skåret var enten 
smalt, hvor afgrøden dækkede 
halvdelen af arealet, bredt, hvor 
afgrøden dækkede hele arealet, 
eller bredt og vendt, hvor af-
grøden blev vendt tre timer efter 
skårlægning. Kløverandelen var 
forholdsvis høj, 30-60% af ts.  
 
Skårbehandling
Tørringen var som forventet 
hurtigere i det brede skår end i 
det smalle, og hurtigere når det 
brede skår blev vendt efter tre 
timer (tabel 1). Men vejret på-
virkede i høj grad denne forskel, 

og lufttemperaturen havde den 
største effekt. Jo varmere vejr jo 
mere blev tørringen speedet op 
i de brede skår således, at tør-
ringshastigheden som gennem-
snit var ca. dobbelt så stor i de 
brede skår som i det smalle skår 
ved alle temperatur intervaller 
(tabel 1). 

Om natten (kl. 20 – 10) var 
der en meget lille tørring, 0,2% 
ts/time, når det var varmt, og i 
kolde perioder (<15°C) optog 
afgrøden endda vand, og tørstof-
procenten faldt i stedet for.

Figur 1. Forløbet af fortørring den 1.-2. juli 2009 i henholdsvis hvidkløvergræs (HK) og rødkløvergræs (RK) ved forskellig skårbehandling. 
  : Øverst og nederst er anbefalet tørstofprocent til henholdsvis balleensilering og markstak/silo.

Lille afgrøde: 2700 kg ts/ha i begge afgrøder. 
Stor afgrøde: 3700 kg ts/ha i hvidkløvergræs og 4100 kg ts/ha i rødkløvergræs.
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C12. Topudbytte og topkvalitet i kløvergræs

Rødkløver kontra hvidklø-
ver
På smalt skår tørrede rødklø-
vergræs forholdsvist bedre end 
hvidkløvergræs, mens det om-
vendte var tilfældet ved de 
brede skår (se eksempel i fi gur 
1). Rødkløverens stængler har 
åbenbart kunnet give mere luft 
til det smalle skår. Denne for-
skel mellem kløverarterne blev 
mere udtalt, jo bedre vejret var 
til fortørring. Ved varmt vejr, 
over 20°C, var tørringshastighe-
den (stigningen i tørstofprocen-
ten pr. time) næsten den samme 
i det smalle skår i rød- og hvid-
kløvergræs, mens den var 3,6 
og 4,3% ts/time i det brede og 
vendte skår i henholdsvis rød- 
og hvidkløvergræs. 

Afgrødemængde
Ved større afgrødemængder 
fi k vending af det brede skår 
en større betydning. I fi gur 1 
er vist resultater, hvor to for-
skellige afgrødemængder blev 
skårlagt på sammen tidspunkt. 

Vendingen blev foretaget tre ti-
mer efter skårlægning. Ved den 
lille mængde havde vending af 
skåret næsten ingen betydning, 
mens vending ved den store af-
grødemængde bevirkede allere-
de efter tre timer en merstigning 
i tørstofi ndholdet på 5%-en-
heder. Med stigende afgrøde-
mængde blev der desuden større 
forskel mellem hvidkløver- og 
rødkløvergræs i de brede skår, 
hvilket også kan ses af fi guren. 
Rødkløvergræs tørrede ikke så 
hurtigt ved den store som ved 
den lille afgrøde sammenlignet 
med hvidkløvergræs.  

Vejrets indvirkning
Vejret havde altafgørende be-
tydning for fortørringsforløbet. 
Figur 1 viser et eksempel på en 
hurtig tørring, hvor ensilering 
i den lille afgrøde kunne fore-
tages efter 4-5 timer i de brede 
skår og næste dag i de smalle 
skår. 

Nedbør havde som forventet 
stor betydning. Selv efter en lille 

byge faldt tørstofprocenten kraf-
tigt i det brede skår, men så snart 
vejret igen blev gunstigt, steg 
tørstofprocenten hurtigt igen. 
Derudover havde temperatur og 
luftfugtighed en stor betydning 
(tabel 2). Ved skårlægning midt 
på formiddagen (kl. 10) var stig-
ningen i tørstofprocenten efter 5 
timer i gennemsnit forøget med 
5 enheder, når temperaturen var 
20 frem for 15°C. Vindhastighe-
den havde også betydning, men 
dog mindre end temperatur og 
fugtighed. Klimaparametrene er 
dog indbyrdes relateret. I tabel 2 
er vist gennemsnit af de enkel-
te parametre. Indstråling er ik-
ke vist, da den som alene faktor 
havde begrænset betydning. 

Konklusion
● Tørringshastigheden er stør-

re i brede end i smalle skår 
og endnu større, når det bred-
spredte skår er vendt.

●   Vending af brede skår får tør-
ringshastigheden til at stige 
ved lidt større afgrøder.

●  Stigende temperatur, stigen-
de indstråling og faldende 
luftfugtighed forøger tør-
ringshastigheden mest i bre-
de og mindst i smalle skår.

●  Regn får tørstofprocenten til 
at falde mere i brede end i 
smalle skår.

●  Rød- og hvidkløvergræs tør-
rer lige hurtigt på smalle 
skår.

●  Rødkløvergræs tørrer lang-
sommere end hvidkløver-
græs ved gode tørringsbe-
tingelser samt ved større 
afgrødemængder, når afgrø-
den er bredspredt.
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Tabel 1. Tørringshastigheden (stigning i % ts/time) om dagen (kl. 10-20) ved forskellige skår-
typer og forskellig lufttemperatur. 

Tabel 2. Den gennemsnitlige virkning på tørringshastigheden af ændringer i klimaparametre 
den første dag efter skårlægning. Skår: bredt og vendt efter 3 timer. 

Ændring af forholdene Ændring i tørringen
(% ts stigning/time)

Spænd i 
datamateriale

Lufttemperatur + 5°C +1 5-26
Luftfugtighed + 20% Rh -0,8 33-89 
Vind + 1 m/s +0,3 1-8 
Nedbør + 1 mm -4 til -13 0-1 

Skårlægning

Lufttemp. Smalt Bredt Bredt og vendt LSD
<15°C 0,6 1,1 1,3 0,6

15-20°C 0,9 2,0 2,4 0,3
>20°C 1,9 3,5 4,0 0,8

 Bredt skår 

 Smalt skår 


