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Man vil således kunne opnå 
et større merudbytte for 
kvælstoffet for den samlede 
bedrift, hvis marker med lavt 
kløverindhold prioriteres 
højere end marker med højt 
kløverindhold, når kvælstoffet 
skal fordeles.
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Kvælstof til kløvergræs har 
været i fokus et stykke tid. 
Det skyldes diskussionen om, 
hvor meget merudbytte man 
egentlig opnår for det kvælstof 
der tilføres, samt hvor meget 
der tabes af det store N-over-
skud, der kan være i kløver-
græsmarkerne. Kløvergræsset 
på kvægbrug er ofte placeret 
i marker med stor frugtbar-
hed, fordi kløvergræsset ofte 
udgør en stor del af sædskiftet 
og fordi markerne ofte bliver 
afgræsset. Der er derfor blevet 
stillet spørgsmål ved, om N-
responsen er mindre på disse 
marker end det ellers er fundet 
i forsøg, om N-responsen er 
mindre ved afgræsning end ved 
slæt og om N-responsen bliver 
mindre med markens alder.

På den baggrund blev der 
udført forsøg på 3 studieland-
brug. Mere detaljerede resul-
tater kan findes i DJF-rapport 
Markbrug nr. 106, 2004.

Forsøget
Forsøget blev udført gennem 
tre år på tre studielandbrug, 
hvor jordtypen på de to var 
lerblandet sandjord (JB3) og på 
det tredje var lerjord (JB6). Alle 
kvægbrug havde vandingsan-
læg, så kløvergræssets vækst 
ikke blev begrænset væsentligt 
af tørke. Forsøget blev placeret 
i en 1. og en 2. års mark, som 
begge blev afgræsset af malke-
køer. I alle marker bestod klø-
vergræsset af hvidkløver og raj-
græs. Der var fire N-mængder 

(0, 75, 150, 225 kg N/ha i han-
delsgødning) og to benyttelser 
(slæt og reguleret storfold). 
Storfoldsafgræsning var samme 
benyttelse, som landmanden 
havde i den pågældende mark, 
dvs. hvis der blev taget et slæt i 
marken, blev der også taget et 
slæt i forsøgsparcellerne. Slæt-
parcellerne blev indhegnet, 
så køerne ikke kunne græsse 
i dem. Kvælstoffet blev tilført 
ad fire gange med den største 
mængde i foråret (30-50 %). 
Ved en enkelt N-mængde, 150 
N, blev hele mængden desuden 
tilført om foråret, så der her 
var en sammenligning mellem 
forårsgødskning og fire gange 
gennem sæsonen.

Kløverandelen påvirker  
N-responsen
Der var stor forskel på, hvor 
godt hvidkløveren var etable-
ret og hvor godt den bredte 
sig. Kløverandelen varierede 
fra under 1 og op til 28 % af 
plantetørstof ved 1. slæt, når 

der ikke blev tilført N. Midt 
på sommeren, hvor kløveren 
generelt vokser bedre, var der 
tilsvarende en andel på 3-71 
% uden tilførsel af N. Kløver-
andelen viste sig at have stor 
betydning for N-responsens 
størrelse. N-responsen er 
merudbyttet pr. kg N tilført. Jo 
mere kløver der var om foråret, 
jo mindre blev N-responsen 
(Figur 1). I gennemsnit faldt 
N-responsen med 4 kg tørstof/
kg N, når der var yderligere 10 
%-enheder kløver.

 

Frahegnede slætparceller
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Udbytteniveauet påvirker 
ikke N-responsen
Markerne i forsøget var meget 
forskellige, og udbyttet ved 
slæt varierede fra 4.100 til 
10.400 FE/ha. Det var på for-
hånd forventet et større mer-
udbytte for N-tilførsel i marker 
med et lavt udbytteniveau. Det 
viste sig imidlertid ikke at være 
tilfældet. N-responsen havde 
slet ingen sammenhæng med 
udbytteniveauet. 

N-respons lidt større i  
1. end i 2. brugsår (slæt)
I årene, mens der er kløvergræs 
i sædskiftet, opbygges der 
organisk-N i jorden, fordi der 
er overskud af N i marken. Det 
bevirker, at N-mineraliseringen 
øges. Når jorden bidrager med 

mere N, kunne det være med 
til at mindske N-responsen 
efterhånden som kløvergræs-
set bliver ældre.
Det viste sig også at være 
tilfældet, idet N-responsen 
var mindre i 2. brugsår end i 1. 
brugsår (Figur 2), i gennemsnit 
16 kg og 9 kg tørstof/kg N til-
ført i hhv. 1. og 2. brugsår. Det 
er et forholdsvis stort fald. I 
forsøget lå parcellerne det sam-
me sted 1. som 2. år, og derfor 
har der været en eftervirkning 
af forsøgsbehandlingerne fra 
1. til 2. år. N-tilførsel nedsætter 
kløverandelen kraftigt (Figur 
2), og kløverandelen havde 
netop, som nævnt ovenfor, en 
stor betydning for N-respon-
sen. Uden denne eftervirkning 
i 2. brugsår blev N-responsen 
beregnet til 13 kg tørstof pr. kg 
N tilført (sammenlignet med 16 
kg i 1. brugsår). 

Der var pga. høj frugtbarhed 
i jorden forventet en mindre 
N-respons i markerne, hvor 
forsøgene var placeret. Det 
viste sig ikke at være tilfældet. 
Niveauet var det samme som 
tidligere fundet i marker med 
lavere næringsstofstatus. 

Figur 1. N-responsens afhængighed af andelen af hvidkløver.

Ved slæt betaler kløvergræs-
set lidt mere for kvælstof i 1. 
end i 2. brugsår.

Marker med lille produkti-
onsevne betaler således ikke 
ekstra for N-tilførsel.

Figur 2. Udbytte og kløverandel ved stigende N-tilførsel i 1. og 2. brugsår
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N-respons ved afgræsning
Ved afgræsning er gødnings-
niveauet højt, da der både til-
føres N fra handelsgødning og 
fra de græssende dyrs gødning 
og urin. Det er også medvir-
kende til, at der er et for-
holdsvis stort N-overskud ved 
afgræsning. Den ekstra tilførsel 
fra dyrene kunne forventes at 
mindske merudbyttet for det 
N, som tilføres ved gødskning 
med handelsgødning. Samtidig 
er planterne små ved reguleret 
storfold, hvilket også er med til 
at nedsætte produktionen. Der 
var imidlertid en forholdsvis 
stor respons af N-tilførsel ved 
afgræsning især i begyndelsen 
af vækstsæsonen. For hele 
sæsonen var der en respons på 
8 kg tørstof (8 FE) pr. kg N til-
ført i 1. brugsår, dvs. en noget 
mindre respons end ved slæt 
(16 kg tørstof (13 FE) pr. kg N).

N-respons ved slæt og 
afgræsning  
Der var en væsentlig forskel 
på N-responsen ved slæt og 
afgræsning (Figur 3). Ved slæt 
var der en respons gennem 
hele sæsonen, dvs. der var et 
merudbytte for at tilføre N ved 
alle slæt, og merudbyttet for 
hvert kg N var næsten den sam-
me gennem hele vækstsæso-
nen. Ved afgræsning derimod 
var der et stort merudbytte i 
maj-juni, lige så stort som ved 
slæt. Resten af vækstsæsonen, 
fra juli og fremefter, var der til 
gengæld intet merudbytte.

Kløverandelen faldt meget 
med stigende N-tilførsel både 
ved slæt og afgræsning, hvilket 
også var forventet. Det var 
imidlertid overraskende, at der 

ingen forskel var på niveauet 
ved slæt og ved afgræsning. I 
gennemsnit var kløverandelen 
for både slæt og afgræsning 
28, 18, 12 og 9 % af tørstof ved 
hhv. 0, 75, 150, 225 kg N/ha. 
Når der ikke var forskel på slæt 
og afgræsning, kan det på den 
ene side skyldes, at kløveren 
vokser bedre ved afgræsning, 
fordi kløvergræsset ofte bliver 
bidt af og har en lav højde. På 
den anden side bliver der ved 
afgræsning tilført mere N via 
køernes gødning og urin (>100 
kg N/år), hvilket skulle være 
med til at hæmme kløveren.

Ved slæt er der en god 
respons for at tilføre N gen-
nem hele vækstsæsonen.
Ved afgræsning får man 
mest ud af kvælstoffet, hvis 
det tilføres i begyndelsen af 
vækstsæsonen. Fra juli og 
fremefter får man minimal 
gavn af det tilførte kvælstof.

N-responsen er noget mindre 
ved afgræsning end ved slæt.

Figur 3. N-responsen i 1. brugsår gennem sæsonen ved hhv. slæt og afgræsning.
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Effekt på råprotein
N-tilførslen påvirkede næsten 
ikke indholdet af råprotein i 
arterne, dvs. i hhv. græs og klø-
ver (Tabel 1). Den eneste und-
tagelse var om foråret, hvor 
der i græs var et større indhold 
af råprotein ved 225N end 
ved 0 N (Tabel 1). Til gengæld 
var der meget stor forskel på 
arterne. I gennemsnit var der 
9-12 %-enheder mere råprotein 
in kløver end i græs (Tabel 1).

Ved slæt steg indholdet af 
råprotein betydeligt gennem 
sæsonen, hvilket primært 
skyldes et samtidigt faldende 
udbytte. Ved afgræsning 
var der ikke samme stigning 
(Figur 4). N-tilførslen havde 
lidt forskellig effekt, når der 
ses på det enkelte slæt eller 
tidspunkt i afgræsningssæso-
nen. Om foråret skyldes det 
delvist effekten af N-tilførsel 
på råprotein i græs (Tabel 1), 
men ellers skyldes det primært 
påvirkningen af kløverandelen. 
Sidst på sæsonen var der en 

stor kløverandel i det ugødede 
kløvergræs, og det har i sig selv 
hævet indholdet af råprotein.  

Tabel 1. Indhold af råprotein (%) i hhv. græs og hvidkløver.

Slæt Græs Hvidkløver Afgræsning Græs Hvidkløver

0 N 225 N 0 N 225 N 0 N 225 N 0 N 225 N

1 11,5a 14,9b 25,3 25,7 Maj-15. juli 13,2a 18,4b 26,8 28,7

2 13,0 15,1 23,0 23,8 15. juli-aug. 15,8 17,5 27,2 28,9

3 16,7 16,4 24,0 24,1 September 18,7 19,0 31,7 31,1

4 19,5 19,0 27,4 27,4

Gens. 16 25 Gens. 17 29

a og b viser, at der var signifikant forskel 

Indholdet af råprotein er 
betydeligt større i kløver end 
i græs. Effekten af N-gødsk-
ning på kløvergræssets ind-
hold af råprotein er derfor 
meget afhængig af, hvordan 
kløverandelen påvirkes. 

Figur 4. Indhold af råprotein gennem sæsonen ved slæt og afgræsning.
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Figur 5. Eftervirkning af slæt hhv. afgræsning i 1. brugsår på udbytte og kløverindhold i 1. slæt i 2. brugsår. 

Benyttelsen påvirker  
væksten året efter
Kløvergræsset voksede bedre 
efter afgræsning end efter 
slæt. Det kan ses i figur 5, 
hvor eftervirkning fra slæt og 
afgræsning i 1. brugsår er vist 
for 1. slæt i 2. brugsår. Det ses, 
at udbyttet ved alle gødnings-
niveauer var større, hvor der 

havde været afgræsning året 
før, dvs. i 1. brugsår. 

Det samme var tilfældet for 
kløver-andelen, som også var 
større, hvor der havde været 
afgræsning i 1. brugsår. Effek-
ten var størst ved 1. slæt. 

Afgræsning giver således det 
bedste grundlag for et stort 
og godt 1. slæt året efter.
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Forårstilførsel  
- et alternativ i kløvergræs
Ved éngangstilførsel af 150 N 
om foråret blev årsudbyttet 
det samme som ved fire tilførs-
ler gennem sæsonen (Figur 6), 
men produktionsforløbet blev 
ændret, så der var et større 
udbytte ved 1. slæt og lavere 
udbytte senere i sæsonen. 
Andelen af kløver fulgte N-
tilførslen, så kløverandelen ved 
éngangstilførsel af 150 N om 
foråret gav en lav kløverandel 
ved første slæt, men kløveran-
delen kom sig igennem sæso-
nen og var god om efteråret. 
Kløveren overvintrede bedre 
i disse parceller, og udbyttet 
blev større i 1. slæt i det efter-
følgende år.

Det er imidlertid vigtigt at 
pointere, at de viste resultater 
er fra marker med god kløver-
bestand. I marker, hvor kløve-
ren var etableret dårligt, kunne 

kløveren ikke sprede sig i løbet 
af vækstsæsonen ved éngangs-
tilførsel, og udbyttet blev min-
dre end ved fire tildelinger.   

Ved normalt slættidspunkt 
for 1. slæt var indholdet af 
råprotein næsten uafhængigt 
af N-tilførslen (0-150 N) i disse 
marker, hvilket skyldes det 
forholdsvis høje kløverindhold. 
Kløverindholdet og N-mæng-
den modvirker hinanden 
forstået på den måde, at ved 
stor N-tilførsel er der kun lidt 
kløver. Da råproteinindholdet 
er meget lavere i græs end i 
kløver (jf. tabel 1), er den store 
græsandel med til at nedsætte 
indholdet af råprotein. På den 
anden side øges råproteinind-
holdet lidt i græs om foråret 
ved stor N-tilførsel (jf. tabel 1). 

 
 

Figur 6. Udbytte og kløverandel gennem sæsonen ved 150 N tilført ad fire gangen gennem sæsonen eller kun om foråret, 
sammenlignet med 0 N. Resultater fra 1. brugsår i 5 marker med god kløverbestand om foråret (<10 cm fra et tilfældigt 
punkt og til nærmeste kløvervækstpunkt).

Ved slæt kan hele N-tildelin-
gen tilføres om foråret, hvis 
der er en god kløverbestand. 
Fordelen er, at der er en høj 
produktion på det tidspunkt, 
hvor kvaliteten også er god, 
dvs. der er mulighed for et 
stort 1. slæt. Fordelen er des-
uden, at kløveren genetable-
rer sig og overvintrer bedre, 
så produktionen bliver større 
det kommende års forår.
Ved afgræsning vil så stor en 
N-tilførsel som i forsøget (150 
N) ikke altid være ønskelig, 
idet det vil give en meget 
kraftig vækst om foråret, 
hvilket ikke nødvendigvis er 
en fordel.
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Generelt

Hvis der er en høj kløverandel i marken, giver det gode 
muligheder for at bruge kløveren som en buffer i plan-
lægningen både for at maksimere N-responsen og for at 
manipulere med produktionsprofilen.
N-responsen kan forbedres hvis:

• Marker med lav kløverandel prioriteres frem for marker  
 med høj kløverandel
• 1.års marker prioriteres
• Ved afgræsning kun at tilføre N i den første halvdel af  
 sæsonen

Hvis kløvergræsset skal benyttes det kommende år, kan 
overvintringen forbedres, hvis kløvergræsset afgræsses 
frem for slættes, eller hvis N tilføres i starten af vækstsæ-
sonen.


