
Forsøg med udsædsmængder af lucerne, 
1948-1953. 

Ved Frede Rasmussen. 

503. beretning ira Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Til belysning af udsædsmængdens betydning for udbyttet af lucerne er 
der i årene 1948-53 ved statens forsøgsstationer gennemført forsøg med for
skellige udsædsmængder. Hovedresultaterne af disse forsøg er offentliggjort 
i 510. meddelelse. Beretningen er udarbejdet af forstander Frede Rasmussen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed I Plantekultur. 

Indledning. 

Dyrkning af lucerne sker her i landet hovedsagelig i ren
bestand eller med iblanding af en ringe mængde græs, som kun 
har til opgave at udfylde eventuelle pletter, hvor lucernen ikke 
lykkes. Lucernebestandens tæthed har derfor afgørende indfly
delse på udbyttets størrelse. I almindelighed angives en udsæds
mængde på 25-30 kg frø pr. ha som passende, og ikke sjældent 
anbefales noget større mængder. Disse angivelser er overvejende 
baseret på praktiske iagttagelser, idet der kun i beskedent omfang 
er gennemført forsøg til belysning af spørgsmålet. 

For nogle år siden indførtes her til landet franske lucerne
former, som på grund af deres overlegenhed i udbytte hurtigt 
vandt udbredelse og nu dominerer lucernedyrkningen helt. Disse 
former er tidligere, kraftigere og mere hurtigtvoksende end de 
hidtil dyrkede, og det var tænkeligt, at en mindre udsædsmængde 
end sædvanlig anvendt var tilstrækkelig ved udlæg af disse. 
Dette, i forbindelse med at udsædsmængdens størrelse på grund 
af frøets ret høje pris altid vil være en økonomisk faktor i lu
cernedyrkningen, gjorde det betimeligt at tage spørgsmålet op 
til forsøgsmæssig belysning. 
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Forsøgenes anlæg. 

Forsøgene er gennemført ved Lyngby, Tystofte, Aarslev, 
Ødum og Hornum. De tre førstnævnte steder er der foretaget 
udlæg i 1948, 19'4.9 og 1950, ved Ødum i 19M Dg 1961 og ved 
Hornum i 1948 og 1949. Det sidste udlæg ved Hornum, der var 
mindre vellykket, blev omipløjet efter 1. brugsår, og resultaterne 
fra dette er ikke medtaget i opgørelsen. De øvrige forsøg: er gen
nemført i to brugsår og forsøgene ved Tystofte og Aarslev tillige 
i 3. brug!sår. Der foreligg:er således resultater fra 12 forsøg i 1. 
og 2. brugs år og 6 forsøg i 3. brugsår. 

Forsøgsplanen har været: 

1. 15 kg udsæd pr. ha 
2. 25 
3. 35 
4. 45 

Som udsæd er anvendt handelsfrø af du Puits lucerne. 
Lucernen har været udlagt på sædvanlig måde i dæksæd, 

der i et enkelt tilfælde har været havre, men ellers byg. 
Gødskningen har varieret efter forholdene på de enkelte 

forsøgssteder, men i de fleste tilfælde er der til dæksæden gødet 
med 20'0~40'0 kg superfosfat, 20'0-30'0' kg kaligødning og 150-
200 kg s.alpeter pr. ha. Lucernen er gødet ens hvert år, og der er 
sædvanligvis anvendt 200L-300 kg superfosfat og 20'0-400 kg 
kaligødning pr. ha. 

Parcelstørrelsen i forsøgene har været 20-30' m 2 og antaUet 
af fællesparceller 5-9, i de fleste forsøg 6. Der er foretaget ud
byttebestemmelse ved i reglen 3 slæt i1.brugsår og 1-3 slæt 
i 2. brugsår, samt ved 1--3 slæt i 3. brugsår ved Tys10fte og Aars
lev. Umiddelbart efter afhugningen er afgrøden vejet, og der er 
udtaget prøver til tørslofbeslemmelse. I forsøgene ved Aarslev 
er tillige gennemført analyse for råprotein- og træstofindhold. 

Ved såningen af udlægget er frøet podet med nitragin og de 
respektive udsædsmængder opblandet med byggryn eller knæk~ 
ket majs til en udsædsmængde af 100'--150' kg pr. ha. He ved 
såningen virkeligt opnåede udsædsmængder er anført i om
stående oversigt: 
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Udsædsmængde, kg pr. ha 
Forsøgssted og år 1. 2. 3. 4. 

Lyngby 1948 ................ 16.5 26.5 35.5 44.0 
1949 ................ 15.1 26.4 38.1 46.7 
1950 ................ 17.2 26.5 33.8 46.2 

Tystofte 1948 ............... 15.2 25.0 36.4 47.3 
1949 ........ , ...... 14.1 23.8 35.2 44.8 
1950 ............... 14.9 25.8 36.1 45.0 

Aarslev 1948 ................ 16.1 25.{ 36.8 44.3 
1949 ................ 15.8 25.0 36.2 47.3 
1950 ................ 15.8 24.9 36.1 45.4 

Ødum 1950 ................ 16.0 27.0 37.0 47.0 
1951. ............... 14.1 26.5 33.5 44.1 

Hornum 1948 ................ 15.0 25.0 35.0 45.0 
-~--- -----------
Gennemsnit. ................. 15.5 25.7 35.8 45.6 

De udsåede mængder ligger i de fleste tilfælde ret nær det 
tilstræbte og har i gennemsnit været lidt højere i alle fire for
søgsled. 

I bemærkningerne til forsøgene angives det for udlæg 1948 
ved Lyngby, at plantebestanden var lidt tynd, medens udlægget 
for alle de øvrige forsøg betegnes som vellykket. Lucernens 
udvikling og vækst i brugsårene har gennemgående været god, 
dog har der ved Tystofte været noget angreb af kransskimmel i 
2. og 3. brugsår. 

Forsøgenes resultater. 

En oversigt over udbyttet i hvert af de tre brugsår er givet 
i tabel 1. Udbyttet af grønt og tørstof er opført i gennemsnit 
af alle forsøg og tørstofudbyUet tillige i gennemsnit fo'r de 
enkelte forsøgs steder samt for hvert udlægsår. Endvidere er' i 
nederste del af tabellen det samlede udbytte i to eller tre brugsår 
angivet ved forholdstal, idet gennemsnit af alle fire forsøgsled 
er sat = 100. 

Ved sammenligning af udbyttet af grønt og tørstof ses det, 
at disse forholder sig helt ens., idet afgrøden efter alle fire ud
sædsmængder har haft praktisk taget sa.mme tørstofindho,ld. 

I 1. brugsår er der i gennemsnit af alle forsøg efter 15 kg 
udsæd høstet 3,3 hkg tørstof mindre end efter 25 kg. 35 kg ud-
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Tabel1. Udbytte af grønt og tørstof i 1., 2. og 3. brugs år. 

1 Tørsto f 

G:s~~t , g Lyng-I Tys- Aars- ø- I Hor- dlægludlægludlægTudlæg 
sno by tofte lev dum num 1948 1949 195011951 

Antal forsøg 
--------------1 

12 II 12T 3 I 3 I 3 I 2 I 1 il 4 I 3 I 4 I 1 

1. brugs år, hkg pr. ha 

110.8jI90.8 

--I~"-----

15 kg udsæd ......... . 
25 . - ......... . 
35 - - ......... . 
45 - - ......... . 

2. brugs år, hkg pr. ha 

524 
541 

II ~!~ 
114.1 92.6 
114.3 92.6 
115.~ 94.a 

130.0 
130.5 
130.7 
131.8 

114.8 
121.9 
122.0 
124.6 

106.1 
109.6 
110.7 
111.3 

110.7 108.2 
115.2 109.5 
114.2 110.6 
110.1 110.1 

110.4 
114.6 
112.6 
114.9 

112.4 116.4 
117.1 119.4 
118.1 119.0 
119.6 121.4 

15 kg udsæd ......... . 
25 - - ......... . 
35 - ......... . 
45 - - ......... . 

480 
487 
489 
490 

97.9 
99.2 
98.8 
99.5

1 

89.6 119.5 
90.6 120.3 
89.3 120.7 
89.2 121.2 

126.6 
128.9 
128.1 
129.7 

57.7 
59.6 
58.9 
60.0 

52.91 

52.61 53.3 
53.41 

96.6 108.6 
98.0 110.8 
98.3

1

108.6 
98.8 111.5 

103.6 48.7 
104.1 50.3 
104.1 50.1 
103.5 50.1 

3. brugsår, hkg pr. ha 
15 kg udsæd ......... . 
25 - - ......... . 113.1 -

.. , 

81.t 
88.2 

35 - - ......... . 
45 - ......... . 

432 
442 
448 
453 

88.8 
91.7 
93.9 
93.7 

67.1 
70.2 
72.9 
74.1 

110.
51

1 -

114.8.. -
113.2[ - ~I 

81.8 103.4 
82.2 104.6 
86.7 106.2 
86.1 107.5 

88.7, .. -
87.4 -

I alt i 2 eller 3 brugsår , 
forholdstal 

15 kg udsæd. . . . . . . . . . 98 98 99 98 97 
25 - - .......... 100 100 100 100 100 
35 - .......... 1101 
45 -. . . . . . . . . . 101 

101 100 101 101 
101 101 101 101 

\

1 

97 99 
100 1101 
101 101 
102 i 99 

98 
99 

101 
101 

98 97 
100 101 
100 101 
102 101 

sæd har givet omtrent det samme som 25 kg, og efter 45 kg 
ligger udbyttet ca. 1 pet. højere. Tallene for de enkelte forsøgs.
steder og for de enkelte udlæg stemmer som helhed godt sam
men med gennemsnittet; i forsøget ved Hornum har den største 
udsædsmængde dog givet lavest udbytte, og ved Tystofte har der 
kun været meget lille forskel efter de fire udsædsmængder. 

I 2. brugsår har de tre største udsædsmængder givet om
trent samme udbytte, og mindste udsædsmængde ligger kun l
I % pet. lavere. Også her er der smuk overensstemmelse med 
gennemsnittet ved de enkelte forsøgssteder og i de enkelte år. 

I gennemsnit af forsøgene, der er gennemført i 3. brugsår, 
er der ligesom i 1. og 2. brugsår en stigning i udbyttet fra 15 kg 
udsæd til 25 kg udsæd. Der har tillige været en mindre stigning 
fra 25 til 35 kg udsæd, medens der efter 35 og 45 kg udsæd er 

98 
100 
100 
102 
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høstet samme udbytte. Forholdet er lidt forskelligt ved de to 
forsøg'ssteder, idet der ved Tystofte, hVDr angreb af krans
skimmel har gjort sig gældende, er stigning i udbyttet fra mind
ste til største udsædsmængde, medens 45 kg udsæd ved Aarslev 
har givet samme udbytte som 25 kg. 

Af forhDldstallene f Dr udbyttet i to. eHer tre brugsår fremgår 
det, at 25 kg udsæd har givet gennemsnitsudbytte, forholdstal 
10'0', hvilket svarer til 30'5,0' hkg tørstof pr. ha i tre brugsår. 
Efter 15 kg udsæd er høstet 29'7,5 hkg eller knapt 2Y2 pet. mindre, 
og efter 35 og 45 kg udsæd har udbyttet været henholdsvis 30"7,0' 
og 30'8,6 hkg, svarende til Y2-1 pet. mere end efter 25 kg. Med 
undtagelse af den tidligere nævnte afvigelse i forsøget ved Hor
num er forholdet overalt som ved gennemsnittet. 

En gennemgang af de enkelte forsøg viser, at der i omtrent 
halvdelen af forsøgene ikke har været nævneværdig forskel i 
udbyttet efter 15 kg udsæd og 25 kg udsæd, og i flertallet af 
forsøgene er der intet udslag for de større udsædsmængder. 

I de fleste forsøg er der om foråret foretag'et en bedømmelse 
af lueernebestandens tæthed, og nedenstående er anført de g:en
nemsnitlige karakterer, hvor 10 betyder fuld plantebesland og 
Q ingen planter. 

Karakter for plantebestand 
Forsøgsled 

15 kg udsæd .......... . 
25 ......... ,. 
35 -
45 

1. 2. 
brugsår brugsår 

7.6 8.9 
8.6 9.t 
8.9 9.t 
g.l 9.3 

a. 
brugsår 

6.B 
7 .• 
7.3 

7.4 

Der har ikke været stor forskel i plantebestandens tæthed, 
men mindste udsædsmængde har dog haft lidt mere åben bestand 
end de øvrige, især i 1. og 3. brug'sår. 

Som tidligere nævnt er der i forsøgene ved Aarslev udført 
analyse for indhold af råprotein og træstof, og i tabel 2 er resul
taterne af disse undersøgelser anført, idet der på grundlag af 
udbyUetallene ved Aarslev er beregnet råproteinudbytte i hkg 
pr. ha samt gennemsnitlig: træstofprocent i hvert af de tre brugs
år. 
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T ah el 2. Råproteinudhytte og træstofprocent. 
Gens. Aarslev 1949-53. 

Råprotein 

f 01"-
Gennemsnitlig 

hkg pr. ha holds- træstofprocent 

tal 
1. br. I 2. br. I 3. br. i alt 1. br. I 2. br. I 3. br. 

15 kg udsæd. 21.7 24.0 21.2 97 34.7 31.s 30.9 
25 - - 23.0 24.6 21.9 101 33.2 32.Q 30.3 
35 - - 22.7 24.7 21.9 101 33.2 32.3 29.8 
45 - - 23.1 25.1 21.7 101 32.3 3l.7 30.3 

---

Ved sammenligning med tallene for tørstof ved Aarslev vil 
det ses, at råproteinudbyUet ret nøje følger tørstofudbyUet, og 
der har altså ingen væsentlig forskel været i afgrødens indhold 
af råprotein efter de fire udsædsmængder. For træstoffets ved
kommende er der i 1. brug'sår en tendens til faldende træslof
proicent med stigende udsædsmængde, medens der i 2. og 3. 
brugsår kun er uvæsentlig forskelle i træstofprocenten. 

Sammendrag. 

Resultaterne af de gennemførte forsøg, som har omfaltet 
sammenligning af 15, 25, 35 og 45 kg udsæd af lucerne, viser, 
at udsædsmængden kan varieres indenfor ret vide grænser, uden 
at udbyttets størrelse eller kvalitet påvirkes væsentligt. I en del 
af forsøgene har den mindste udsædsmængde, 15 kg pr. ha, 
været tilstrækkelig til at sikre fuldt udbytte, og i hovedparten 
af forsøgene er der ingen fordel opnået ved at forøge udsæds
mængden udover 25 kg pr. ha. 

E n u d s æ d s m æ n g d e p å c a. 2 5 k g vel s p i r e n d e 
f r ø p r. h a m å d e r f o r u n d e r d e f l e s t e f o r h o l d 
anses for tilstrækkeligt til opnåelse af fuld 
p l a n t e b e s t a n d. F a k t o r e r s o m o m h y g e l i g t i I
b e r e d n i n g a f s å b e d, r e t t i d i g s å n i n g, t y n d t
sået dæksæd og andre foranstaltninger, der 
t j e n e r t i l a t f r e m s k a f f e d e b e d s t m u l i g e s p i-
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r i n g s - o g v æ k s t b e t i n g e l s e r f o r l u c e r n e n, e r 
sikkert af større betydning for et vellykket 
u d l æ g e n d a n ven d e l s e a f e n s t ø r r e e Il e r m i n
d r e u d s æ d s m æ n g d e. 

Hovedtabel. Udbytte og arbejdsfejl i de enkelte forsøg. 
hkg tørstof pr. ha. 

Ar ±M 
1

15 kg 1 25 kg I 35 kg I 45 kg I u~ udsæd I udsæd udsæd 
==========--~--==~=====~===== ===~==== 

73.1 1 77.3 1 80.3 1-- 84.2 1 1. brugsAr. Lyngby .... 

Tystofte .. ' . 

Aarslev .... 

Ødum ..... 

Hornum .. . 
2. brugs Ar, Lyngby ... . 

Tystofte .... 

Aarslev .... 

Ødum ..... 

Hornum .. . 
3. brugs Ar, Tystofte ... . 

Aarslev .... 

1949 
1950 
1951 
1949 
1950 
1951 
1949 
1950 
1951 
1951 
1952 
1949 

1950 I 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1952 
1953 
1950 
1951 
1952 
1953 
1951 
1952 
1953 

101.6 I 104.0 100.5 103.1 
97.8 96.5 96.9 95.5 

124.3 122.4 124.4 124.2 
132.0 132.2 133.3 134.3 
133.7 136.8 134.4 137.0 
124.6 123.0 123.5 122.0 
97~ 107~ 103~ 107~ 

122.3 135.3 138.7 144.6 
95.7 99.7 102.3 101.1 

116.4 119.4 119.0 121.4 
110.7 115.2 114.2 110.1 

66.0 67.8 68.5 67.8 
83.2 84.1 82.4 83.8 

119.5 119.8 117.0 116.0 
144.7 146.5 146.5 145.3 
109.9 108.7 110.4 111.3 
103.8 105.6 105.3 106.9 
122.8 125.1 124.9 128.7 
132.7 139.5 133.0 139.3 
124.2 122.0 126.3 121.0 

66.7 68.9 67.7 69.9 
48.7 50.3 50.1 50.1 
52.9 52.6 53.3 53.4 
44.3 45.8 48.5 49.9 
93.3 92.2 95.5 99.8 
63.6 72.7 74.8 72.5 

119.3 118.5 124.9 122.2 
113.5 117.0 116.8 115.2 

98.6 103.7 102.6 102.3 

1.27 
0.99 
1.32 
1.05 
1.40 

1.29 

1.16 
1.65 
0.83 
1.00 
0.94 
1.19 
0.73 
0.85 
0.87 
1.46 
1.11 
1.6<1 
1.24 
1.46 

1.54 
0.63 
0.64 
0.93 
0.77 
1.90 
1.11 
1.91 
1.87 

2.16 


