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Resumé
I rød svingel og hundegræs sået uden dækafgrøde henholdsvis 1. 
og 21. juli blev ved Roskilde forsøgsstation foretaget mærkning 
af skud med farvede taperinge sidst i august, nye fremkomne 
skud blev mærket sidst i september, igen sidst i oktober og 
sluttelig sidst i november.

I rød svingel blev der efter 1. og 2. års frøhøst foretaget 
forskellige forsøgsbehandlinger, som omfattede fjernelse af 
halmen mekanisk eller ved afbrænding, kombineret med 0 og 6o kg 
kvælstof/ ha om efteråret. Inden for hver af de 4 kombinationer 
blev foretaget tilsvarende skudmærkninger som i udlægsåret.

Ved høst blev de mærkede skud fra de forskellige mærkningsda
toer sorteret i fertile, vegetative og visne.

Frøgræsset vedblev at producere nye skud, men i aftagende ha
stighed indtil sidste mærkningsdato sidst i november. Meget få 
af de skud, som voksede frem senere end sidste halvdel af sep
tember blev fertile.

Halmafbrændingen reducerede det totale antal skud om efteråret 
meget stærkt. Det var de vegetative, men især de visne skuds 
andel ved høst, der blev reduceret, idet der i 2. frøavlsår 
opnåedes en mindre forøgelse, men i 3. en fordobling af de 
fertile skuds andel ved halmafbrænding året forud.

Tilførsel af 6o kg kvælstof/ha forøgede i begge frøavlsår an
tallet af fertile skud og gav en mindre reduktion i antallet af 
vegetative skud.

Nøgleord: Rød svingel, hundegræs, frøproduktion, skudundersø
gelser .
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Summary
At Roskilde Research Station experiments were carried out with 
red fescue and cocksfoot sown without cover crop on the 1 and 
21 July. In late August tillers were marked, newly developed 
tillers were marked in late September, and again in late 
October and November.

Different treatments of red fescue were carried out after 1st 
and 2nd seed harvest, that is straw removed mechanically or 
burned combined with 0 and 6o kg nitrogen in the autumn. Mar
king of the tillers was done in each of the four combinations.

Before harvest the grass for seed was cut in the plots with 
marked tillers, and the tillers from the different dates were 
sorted into fertile, vegetative and dead ones.

The grass for seed continued developing tillers, however de
creasing until late November. Only a few of the tillers arising 
later than mid-September were fertile.

Burning the straw greatly reduced the tillers in the autumn. 
Dead tillers were reduced at harvest. Burning in the 2nd 
seeding year resulted in a slight increase of fertile tillers, 
but burning in the 3rd resulted in double the number.

Application of 6o kg nitrogen increased the number of fertile 
tillers in both seeding years, but slightly decreased the 
number of vegetative tillers.

Key words: Red fescue, cocksfoot, seed production, 
investigations of tillers.
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Indledning
I 1974-77 blev der ved Roskilde forsøgsstation foretaget skud
undersøgelser i rød svingel, som var udsået i cementrammer å 1 
m . 24 rammer var blevet tilsået uden dæksæd med 6 kg frø/ha af 
sorten Rubina d. 1. juli 1973 og 24 rammer d. 9. juli 1974.

I 6 rammer blev i 1973 lagt en jernring med et areal på 4oo 
cm . På planterne inden for disse ringe blev alle skud, som var 
fremvokset inden d. 22. august, mærket på denne dato med en 
farvet ring af vandfast tape. Nye skud, der voksede frem i den 
følgende måned, blev mærket d. 24. september med taperinge af 
en anden farve. Nye skud i den følgende måned mærkedes d. 24. 
oktober med en tredie farve, og sluttelig mærkedes nye frem
voksede skud d. 21. november med taperinge af en fjerde farve.
I alt blev det til mærkning af lo7 planter med tilsammen 252o

2 2skud på et samlet areal på 6 x 4oo cm = 24oo cm .

Tilsvarende mærkninger blev foretaget i 1976 i hundegræs, sor
ten Hera, sået uden dæksæd d. 21. juli 1976.

RØD SVINGEL, RUBINA
Høst og sortering i 1. frøavlsår
Umiddelbart før høst blev alle mærkede skud klippet af. De
sorteredes i fertile, vegetative og visne (døde). Resultaterne

2 2 fra de seks cirkler å 4oo cm er omregnet til antal/m og vist
i fig. 1 som sumkurver.

Øverste kurve viser sum af det totale antal mærkede skud og ne
derste kurve sum af de skud, som blev fertile. Afstanden fra 
nederste til mellemste kurver viser antal skud, som forblev 
vegetative, og afstanden fra mellemste kurve til øverste viser 
antal skud, som ved høst var visnet/døde. Af kurverne ses, at 
der kun fremkom få skud efter d. 24. september. 94 pct. af det 
totale antal skud var således fremkommet inden d. 24. septem
ber, og 99 pct. af de skud som blev fertile.
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I december optaltes antal blade pr. skud. Gennemsnitsresultatet 
heraf er også vist i fig. 1 med den stiplede kurve. Det ses, at 
jo senere et skud blev dannet, desto færre blade havde det 
forud for vinteren.

No. of tillers/m
Antal skud/m^ 
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V .
. \\  wv x V\ <v

%  \*\ “v \
\

\
\

\
\

loooo.

8ooo.

6ooo,

4ooo.

2ooo.

-3 1

Eli>-•
&WDjo,a>

.1

n0)
2 <n

Dato for mærkning 
Date of marking

Fig. 1. Rød svingel, 1. frøavlsér. Antal mærkede skud (sumkurve) og for
delingen af dem i fertile, vegetative og visne samt antal blade/skud
i december, gns.
Red fescue, 1st seeding year. No. of marked tillers (sum curve) and 
the classification of the tillers into fertile, vegetative and dead 
and no. of leaves/tiller in December, mean.
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På de fertile skud blev målt total- og toplængde samt optalt 
antal småaks. Gennemsnitsresultatet heraf er vist i tabel 1 
sammen med den procentiske fordeling af skuddene fra de fire 
mærkningsdatoer i fertile, vegetative og visne.

Den procentiske fordeling af skuddene i fertile, vegetative og 
visne viser ikke nogen markant forskel mellem datoerne. Forde
lingen ved de to sidste mærkningsdatoer er dog behæftet med 
stor usikkerhed på grund af det ringe antal.

Total- og toplængde viser et fald jo senere skuddet fremkom. 
Antal småaks/top synes derimod at være uafhængig af tidspunktet 
for skuddets dannelse.

Behandlingen efter 1. og 2. års frøhøst
Indtil 1. års frøhøst var rammerne gødet og behandlet ens. Ef
ter 1. og 2. års frøhøst blev frøgræsset i rammerne behandlet
efter følgende faktorielle forsøgsplan:

Faktor 1
1. Frøgræshalmen fjernet
2. Afbrænding af halmen lige efter frøhøst 
Faktor 2
X. 0 kg N/ha efter afpudsning af genvæksten
y. 6o - - - - -

Genvæksten blev afpudset i 5-6 cm højde sidst i september og 
lige forud for kvælstofudbringningen. Afbrændingen af halmen i 
rammerne skadede ofte frøgræsset mere end en tilsvarende af
brænding i marken, og sikkert på grund af, at det var vanske
ligt at få en hurtig afbrænding på det lille areal.



Tabel 1. Rød svingel, 1. frøavlsér. Pct. fertile, vegetative og visne ved høst 
af det totale antal mærkede skud samt de fertile skuds total- og 
toplængde og antal småaks/top, gns.
Red fescue, 1st seeding year. Fertile, vegetative and dead tillers 
as p.c. of the total marked tillers at harvest and total stem length 
as well as length of inflorescence of the fertile tillers and number 
of spikelets/inflorescence, mean.

Dato for mærkning 
Date of marking

22/8 24/9

2Antal mærkede skud (o,24 m ) 136o loo5
2No. of marked tillers (o.24 m )

Pct. fertile skud af det totale antal 41 31
Fertile tillers as p.c. of the total number
Pct. veget, skud af det totale antal 16 16
Veget, tillers as p.c. of the total nunter
Pct. visne skud af det totale antal 43 53
Dead tillers as p.c. of the total number
Pct. sum loo loo
Total længde, an 65 61
Length of stem, cm
Toplængde, mm lo7 98
Length of inflorescences, rrm
Antal snråaks/top 18,4 17,3
Number of spikelets/inflorescences

22/I0 22/11 gns.
mean

3512o

47

2o

33

loo
60

97

18,0

43 38

46 19

11 43

loo
60

92

17,9
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Antal skud/m HaLn fjernet

Ns. of tillers/m straw removed

18ooc-i o N

Halm afbrandt 
Straw burned Antal blade/skud 

No. of leaves/tiller

2o/ll 2o/8 2o/9

Halmen fjernet 
Straw removed 
60 N

Halmen afbrandt 
Straw burned 
60 N

xi?iåf bierl« r? > i

2o/8
Dato for rtærkning 
Date of marking

19/lo

Fig. 2. Rad svingel, 2. froavlsér. Antal mærkede skud (sumkurve) og fordelingen af dem i fertile, vegetative 
og visne samt antal blade/skud i decefrber, gns.
Red fescue, 2nd seeding year, No. of marked tillers (sun curve) and the classification of the tillers 
into fertile, vegetative and dead and no. of loaves/tiller in December, mean.
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Efter halmafbrændingen i led 2 blev der i alle 24 rammer i 1974 
lagt en lille jernring med et areal på 5o cm . I rammerne uden 
halmafbrænding blev stubresterne klippet af tæt ved jordover
fladen på det lille areal, hvor jernringene blev anbragt. Til
svarende blev der lagt jernringe i de 24 rammer med 1. frøhøst
i 1975.

Inden for jernringene blev, som i udlægsåret, alle skud mærket 
med farvet taperinge d. 2o. august, nye skud d. 2o. september, 
19. oktober og 2o. november. Datoerne er gennemsnit af de to
år. I en del af rammerne optaltes antal blade/skud.

Efter høst og halmafbrænding i 2. frøavlsår blev der tilsva
rende lagt jernringe, og skuddene blev i gennemsnit af to år
mærket på følgende datoer 23. august, 26. september, 19. ok
tober og 19. november.

Høst og sortering i 2. og 3. frøavlsår
Som ved 1. frøhøst blev de mærkede skud ved 2. og 3. års frø
høst afklippet før høst og sorteret i fertile, vegetative og
visne. Resultaterne heraf fra de 24 cirkler/år, i alt 48 å 5o

2 2cm (24oo cm ) i 2. frøavlsår og tilsvarende i 3. og omregnet2til antal/m er vist som sumkurve i fig. 2 og 3. 12. frøavlsår 
blev der i alt mærket 3487 skud i 3. 3o24 skud.

Resultater af sorteringen i 2. frøavlsår
For faktorkombinationerne lx, 2x, ly og 2y er resultaterne fra 
2. frøavlsår vist i fig. 2.

Øverste sumkurve for total antal mærkede skud er lidt stærkere 
stigende fra 2o. september til sidste mærkningsdato i fig. 2 
for 2. frøavlsår, end den er i fig. 1 for 1. frøavlsår. Dan
nelse af nye skud og især, hvor halmen blev afbrændt, fortsatte 
længere hen på efteråret efter 1. års frøhøst, end den gjorde i 
udlægsåret.



Antal skud/m
No. of tillers/m 
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Antal blade/skud 
No. of leaves/tillers
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Cato for mærkning 
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Fig. 3. Rød svingel, 3. frøavlsér, gns. af 0 og 60 kg N. Antal mærkede skud (sumkurve) og fordelingen af dem i 
fertile, vegetative og visne samt antal blade/skud i decernber, gns.
Red fescue, 3rd seeding year, rrean of 0 and 60 kg nitrogen. No. of marked tillers (sum curve) and the 
classification of the tillers into fertile, vegetative and dead and rio. of leaves/tiller in December, mean.
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Hvor halmen ikke blev afbrændt, men fjernet, dannedes efter 2o. 
august meget få skud, som blev fertile, og efter halmafbræn
dingen meget få efter 2o. september. Skududviklingen efter 
halmafbrændingen lignede den i udlægsåret.

Afbrændingen af frøgræshalmen reducerede det totale antal skud 
meget stærkt og gav også en mindre reduktion af fertile skud, 
især ved tilførsel af 6o kg kvælstof om efteråret. Både med og 
uden halmbrænding medførte tilførsel af de 6o kg kvælstof om 
efteråret, at antallet af fertile skud øgedes og antallet af 
vegetative reduceredes. Efterårstilskuddet af kvælstof gav 
derved en mere renstrået afgrøde.

De stiplede kurver viser, at bladantallet/skud forud for vin
teren var størst, hvor halmen var afbrændt, og hvor der var 
gødet med 6o kg kvælstof.

Resultater af sorteringen i 3. frøavlsår
Effekten på skududviklingen af efterårstilskud af kvælstof var
i 3. års frøgræsset næsten identisk med effekten i 2. års og er 
derfor ikke vist. Derimod afveg effekten af halmafbrændingen 
væsentligt fra effekten i 2. års frøgræsset, hvilket fremgår af 
fig. 3. De viste resultater er gennemsnit af 0 og 6o kg kvæl
stof/ ha.

Sumkurven over total antal skud i fig. 3 er stærkere stigende 
helt hen til sidste mærkningsdato, end den var i fig. 2, og 
især end den var i fig. 1. Sumkurven for fertile skud er lige
som i fig. 1 og 2 derimod næsten ikke stigende fra d. 26. sep
tember. Den stærkere nydannelse af skud i de 2 sidste måneder 
medførte således kun en forøgelse af vegetative og især af 
visne skud.
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Halmafbrændingen medførte i 3. frøavlsår ligesom i 2. en stærk 
reduktion af det totale antal skud, men gav i modsætning til 2. 
frøavlsår en meget stor forøgelse af de fertile skuds antal.
Som i 2. frøavlsår medførte halmafbrændingen flere blade/ skud 
forud for vinteren.

Frøudbytte samt antal fertile og vegetative skud i 2. og 3. 
frøavlsår
Frøgræsset blev høstet med en saks. Før tærskningen blev alle 
fertile og golde skud optalt. Frøudbytte og resultat af optæl
lingerne er som gennemsnit af 2 års forsøg vist i tabel 2 og 3 
for henholdsvis 2. og 3. frøavlsår. Nederst i tabellerne er 
desuden vist, hvor stor en procentdel af det samlede antal skud 
(fertile + vegetative) der ved de forskellige faktorkombina
tioner blev fertile.

I begge frøavlsår var der vekselvirkninger i både frøudbytter 
og optællingsresultater af fertile og vegetative skud. Halmaf
brændingen gav således i 2. frøavlsår ved 0 kg kvælstof/ha om

o 2 2efteråret en forøgelse af frøudbyttet fra 162 g/m til 215 g/m 
eller en stigning på 3 3 pct. mod en stigning på kun 23 pct. ved 
6o kg kvælstof. I 3. frøavlsår var de tilsvarende stigninger i 
frøudbyttet for halmafbrændingen 131 pct. ved 0 kg kvælstof mod 
81 pct. ved 6o kg.

Tilførsel af 6o kg kvælstof/ha gav i 2. frøavlsår i rammer uden
2halmafbrænding en stigning i frøudbyttet fra 162 g/m til 2ol

2 og/m eller en stigning pa 24 pct. mod kun 15 pct., hvor halmen 
var afbrændt. I 3. frøavlsår var stigningen i frøudbyttet for 
tilførsel af 6o kg kvælstof uden halmafbrænding på 47 pct. mod 
kun 15 pct. med halmafbrænding.

Næsten tilsvarende vekselvirkninger og procentiske stigninger 
for både halmafbrænding og kvælstoftilførsel var der i antallet 
af fertile skud.
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2Tabel 2. Rød svingel. 2. frøavlsér. Frøudbytte, g/m (13 pct. vand og
100 pct. renhed), antal fertile og vegetative skud/m^ samt pct. 
fertile skud af det totale antal, gns.

2Red fescue. 2nd seeding year. Seed yield, g/m (13 p.c. moisture
2and loo p.c. purity), number of fertile and vegetative tillers/m 

and fertile tillers as p.c. of the total number of tillers 
(fertile + vegetative), mean.

Halm f jemet 
Straw removed 
Halm afbrændt 
Straw burned 
Gns., mean 
LSD

Halm fjernet 
Halm afbrændt 
Gns.
LSD

Halm fjernet 
Halm afbrændt 
Gns.
LSD

Halm fjernet 
Halm afbrændt 
Gns.

N kg/ha ca. l/lo 
N kg/ha on 1 October app.

6o gns.
msan

LSD

Frøudbytte, g/m 
2Seed yield g/m

162

215

2ol

248

181

231
36

29o

189 225
15

2Antal fertile skud/m
2Number of fertile tillers/m 

2718 3989 3353
3549 4731 414o
3133 436o

29o
Antal vegetative skud/m^

2Nurrber of vegetative tillers/m 
1927 1474 17ol
359 388 373
1143 931

n.s.

Pct. fertile skud af total antal (fert.+veget. ) 
Fertile tillers as p.c. of the total number of 
tillers (fert. + vegot. )______________________

445

59
91
73

73
92
82

66

92



15

Tabel 3. Rød svingel. 3. frøavlsår. Frøudbytte, g/m (13 pct. vand og
2loo pct. renhed), antal fertile og vegetative skud/m samt pct. 

fertile skud af det totale antal, gns.
2Red fescue. 3rd seeding year. Seed yield, g/m (13 p.c. moisture 

and loo p.c. purity), number of fertile and vegetative tillers/m 
and fertile tillers as p.c. of the total number of tillers 
(fertile + vegetative), mean.

2

N kg/ha ca. l/lo 
N kg/ha on 1 October app.
0 6o

2Frøudbytte, g/m
2Seed yield, g/m

gns. LSD 
mean

Halm fjernet 77 113 95
Straw removed 54
Halm afbrændt 178 2o4 191
Straw burned
Gns., mean 127 159
LSD 17

2Antal fertile skud/m
2Nurrber of fertile tillers/m

Halm f jemet 1329 2273 18ol
Halm afbrændt 312o 4222 3671 334
Gris. 2224 3247
LSD 334

2Antal vegetative skud/m
Nurrber of veqetative tillers/m

Halm fjernet 4319 3173 3746 169
Halm afbrændt 686 659 672
Gns. 25o2 1916
LSD 169

Pct. fertile skud af total antal (fert.+veget.)
Fertile tillers as p.c. of the total number
of tillers (fert.+veget.)

Halm fjernet 24 42 32
Halm afbrændt 82 87 85
Gns. 47 63
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I antallet af vegetative skud var der også vekselvirkinger. I 
modsætning til frøudbytte og fertile skud gav kvælstoftilførs 
len, men især halmafbrændingen en reduktion af de vegetative 
skud.

Nederst i tabel 2 og 3 er vist de fertile skuds procentiske 
andel af det samlede antal skud (fertile + vegetative). Både 
kvælstoftilførslen og halmafbrændingen havde en meget stor po 
sitiv effekt og størst i 3. frøavlsår.

HUNDEGRÆS HERA
Resultater af sorteringen i 1. frøavlsår
I hundegræs blev der kun mærket skud i udlægsåret. Der er der 
for kun resultater fra 1. frøavlsår. Disse er vist i fig. 4.

No. of tillers/m 
2Antal skud/m

No. of leaves/tiller

- 3

. 2

Dato for mærkning 
Date of marking

Fig. 4. Hundegræs, 1. frøavlsår. Antal mærkede skud (sunkurve) og for
delingen af dem i fertile, vegetative og visne samt antal blade/ 
skud i decerrber, gns.
Cockrfoot, 1st seeding year. No. of marked tillers (sun curve) 
and classification of the tillers into fertile, vegetative and 
dead and no. of leaves/tiller in Decetrber, rean.
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Det ses af figuren, at der hele efteråret helt hen til sidste 
mærkningsdato skete en betydelig nydannelse af skud, men at 
praktisk taget alle skud, der fremkom efter d. 3o. september 
enten visnede før frøhøsten eller blev vegetative, idet sum
kurven for de fertile skud ikke steg fra denne dato.

Den stiplede kurve over antal blade/skud viser, ligesom hos rød 
svingel, aftagende antal blade jo senere skuddet var fremkom
met. Desuden ses, at hvis bladantallet på et skud er under tre 
forud for vinteren, er der ikke store chancer for, at skuddet 
bliver fertilt det følgende år.

Diskussion
I flerårige græsser kan de enkelte planter i frøavlsåret have 
både vegetative og fertile skud. Det enkelte skud kan betragtes 
som et selvstændigt individ, der først skal gennemløbe en ve
getativ udvikling, og hvis tilstrækkelig udvikling sker inden 
vinteren, kan skuddet det næste år blive fertilt, blomstre og 
sætte frø, hvorefter det dør.

De her omtalte undersøgelser med mærkning og sortering af skud
af rød svingel og hundegræs var et forsøg på at finde ud af,
hvilken alder og størrelse skud af disse to græsser under 
danske forhold skulle have inden vinteren for at kunne påvirkes
af kort dag og lav temperatur og derved gå fra den vegetative
til den fertile fase.

Undersøgelserne viste, at jo tidligere et skud var fremkommet i 
udlægsåret hos både rød svingel og hundegræs, jo større chance 
havde det for at blive fertilt det følgende år. Skud, som i 
udlægsåret fremkom senere end i sidste halvdel af september, og 
som havde mindre end tre blade/skud inden vinteren, havde meget 
små chancer for at blive fertile. Udenlandske og tidligere 
danske undersøgelser har vist tilsvarende (1, 6, 7, 8, 9).
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Resultaterne af skudundersøgelserne i rød svingel efter 1. og 
2. års frøhøst viste (fig. 2 og 3), at hvor der blev foretaget 
en halmafbrænding, som fjernede alle overjordiske plantedele - 
stubrester m.m. - kom skududviklingen nogenlunde til at ligne 
udviklingen i udlægsåret (fig. 1) med total antal og forholdet 
mellem fertile, vegetative og visne. Især var dette tilfældet, 
hvor der blev gødet med 6o kg kvælstof/ha om efteråret. Ligesom 
i udlægsåret blev meget få skud fertile det følgende år, hvis 
de fremkom efter d. 2o. september.

De gennemsnitlige antal blade/skud forud for vinteren var ved 
de forskellige mærkningsdatoer mindre efter 1. og 2. frøhøst 
end i udlægsåret. Således var der kun i gennemsnit ca. to 
blade/skud, som var mærket d. 2o. september mod ca. tre blade i
udlægsåret. At det enkelte skud tilsyneladende kan være mindre
efter 1. og 2. frøhøst end i udlægsåret for at opnå fertilitet
skyldes måske, at skuddene på de ældre planter efter 1. og 2.
frøhøst havde en større reserve af næringsstoffer i de under
jordiske dele.

Hvor halmen ikke blev afbrændt, var det totale antal af skud om 
efteråret langt større end efter halmafbrændingen. Konkurrencen 
om lys og plads blev derfor langt større, og de enkelte skud 
blev svagere og spinklere med færre antal blade/skud, og en 
meget stor procentdel a.f dem døde inden frøhøsten.

Af fig. 2 fremgår, at i 2. frøavlsår var der lige så mange
2fertile skud/m efter "halmen fjernet" som efter "halmen af

brændt" .

Hvor der var tilført 6o kg kvælstof om efteråret, var der endog 
tendens til flest fertile skud, hvor halmen var fjernet. Dette 
er ikke i overensstemmelse med optællingsresultaterne i tabel
2. Disse stammer fra optællinger af alle skud i alle rammerne. 
Årsagen til forskellen mellem de mærkede skud og optællingsre
sultaterne fra hele arealet er sikkert, at på det lille areal
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til mærkning af skuddene blev stubresterne klippet af ved 
jordoverfladen efter frøhøsten for at få de små jernringe pla
ceret, og dette gav lys og plads til udvikling af nye skud uden 
nogen form for svækkelse af de enkelte planter, som det ofte 
sker ved en halmafbrænding. På det øvrige areal, hvorfra op
tællingsresultaterne i tabel 2 stammer, blev stubrester derimod 
ikke afklippet og fjernet. Tilsvarende effekt af en tæt af
pudsning og fjernelse af stubrester m.m. var der i forsøg med 
alternativ behandling til afbrænding af frøgræshalm (5). Den 
store positive effekt af 6o kg kvælstof/ha om efteråret (fig. 2 
og tabel 2) har tidligere udførte forsøg også vist (2).

Kvælstofeffekten på skududviklingen i 3. frøavlsår svarede i 
store træk til effekten i 2. og er derfor ikke vist i fig. 3,
men fremgår af tabel 3. Effekten af halmafbrændingen på skud
udviklingen og på frøudbyttet var derimod meget større i 3. 
frøavlsår end den var i 2., hvilket tydeligt kan ses ved at 
sammenligne fig. 2 og 3 og tabel 2 og 3. Tidligere forsøg har 
også vist, at halmafbrænding i rød svingel får langt større 
betydning, jo ældre frømarken bliver (3, 4, 5).
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