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Resume 
I et fastliggende gødningsforsøg med store for
skelle i P- og K-niveauet i jorden samt mindre for
skelle i Rt var der i 1987 og 1988 frøavl af alminde
lig rajgræs og engsvingel. 

Der var kun små og usikre forskelle i frøudbyt
tet ved de forskellige P- og K-niveauer. Der var 
tendens til højere frøudbytte ved Rt 6,3 end ved 
Rt ca. 7,0. 

Ved græsfrøavl på jord med middelhøje eller 
høje fosfor- og kalital kan gødskning af disse næ
ringsstoffer undlades uden større risiko for ned
gang i frøudbyttet. Selv ved relativt lave Rt vil til
førsel af kalk til jorden lige forud for græsfrøavl 
ikke være tilrådelig. 

Nøgleord: Almindelig rajgræs, engsvingel, frøavl, gødskning med P og K, Rt i jorden. 

Summary 
In a continuous trial on fertilization with large dif
ferences of P and K level in the soil and smaller 
differences in Rt experiments with seed pro duc
tion of rye grass and meadow fescue were carried 
out. 

Only smal! and insignificant differences in the 
seed yield were ascertained at the different P and 

K leveIs. Rt 6,3 ten de d to produce a larger seed 
yield than Rt about 7,0. 

Grass seed production in soil with relatively 
high or high phosphorus and potash figures ean 
do without these nutrients with no risk of decreas
ing the seed yield. Even if Rt is comparatively low 
supply of calcium to the soil just before grass seed 
production is not to be recommended. 

Key words: Rye grass, meadow fescue, seed produetion, fertilization with P and K, Rt in the soil. 
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Indledning 
Kvælstofgødskningens betydning ved græsfrøavl 
er belyst ved en lang række forsøg både i den lo
kale forsøgsvirksomhed og ved statens forsøgssta
tioner, men betydningen af gødskning med fosfor 
og kalium ved græsfrøavl er aldrig blevet forsøgs
mæssigt undersØgt her i landet. I 1930'erne blev 
dog et enkelt forsøg med kaligødskning i hunde
græs til frøavl og et enkelt forsøg med fosfor
gødskning i hver af græsserne hundegræs, almin
delig rajgræs og engsvingel udført i de sjællandske 
landboforeninger (14). Der var i hundegræs en 
mindre positiv effekt på frØudbyttet af både fos
for- og kaligødskningen, men ikke i de andre 
græsser. Resultaterne er alt for spinkle til at 
kunne være vejledende. Desuden har jordens ge
nerelle gødningstilstand ændret sig væsentligt si
den disse forsøgs udførelse. 

I en 25-årig periode fra først i 1950' erne til sidst 
i 1970'erne skete der en betydelig stigning i fosfor
syretallet (Ft), iJylland således med 2 Ft-enheder 
og på Øerne med 2 1/2 Ft-enheder (16). Tilsva
rende steg kaliumtallet (Kt) i denne periode med 
2 Kt-enheder i Jylland og 3-4 Kt-enheder på 
Øerne (16). 

En belysning af fosfor- og kaligødskningens be
tydning ved frøavl af græsser er næsten ikke mu
ligt i almindelige en- eller toårige forsøg på for-

søgsstationernes velgødede jorde med høje fos
forsyre- og kaliumtal. Derfor blevet fastliggende 
forsøg ved Roskilde med både lave og høje fosfor
syre- og kaliumtal anvendt til frøavl af almindelig 
rajgræs og engsvingel i 1986-88. Desuden udfør
tes nogle undersøgelser med frøavl af engrapgræs 
i rammer med jord fra ovennævnte forsøg. Resul
taterne omtales i det følgende. 

Markforsøget 
Forsøgsplan og -betingelser 
Gødningsforsøget blev anlagt i efteråret 1969. 
Der har siden dets anlæg været dyrket forskellige 
afgrøder i forsøget: korn, roer, raps, ærter, sen
nep og hestebønner. I foråret 1986 blev der udlagt 
frØgræsser i vårbyg. Forsøget har fra 1970 hvert år 
været gødet efter følgende plan med de anførte 
mængder af fosfor og kalium. 

Led 

1 PK 
2 NP 
3 NK 
4 NPK 
5 NPK, lavt pH 
62N+PK 

kg rent grundstoflha 
p K NI) 

40 100 O 
40 O 100 

O 100 100 
40 100 100 
40 100 100 
40 100 200 

l) kg N/ha til frøgræsset 

Tabel l. Reaktionstal (Rt), fosforsyretal (Ft) og Kaliumtal (Kt) ved forsøgets start, efterår 1969 og som gennemsnit 
af de tre forsøgsår. 1986-88. 
Figures for pH (Rt), phosphoric acid (Ft) and potassium (Kt) at the beginning ofthe trial, autumn 1969 and as mean 
ofthe three trial years 1986-88. 

Rt 
Ft 
Kt 

Rt 
Ft 
Kt 

lave 
low 

Ft underS 
Kt under 8 
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Forsøgsled - treatment 

l 
PK 

2 
NP 

Efterår 1969 - autumn 1969 
6,6 6,8 
4,8 4,8 
7,6 7,2 

Gns. 1986-88 - mean 1986--88 
7,0 7,0 
8,7 8,0 

18,9 4,8 

middelhøje høje 
medium high high 
5-8 over 8 
8-11 over 11 

3 
NK 

6,5 
4,8 
8,0 

7,0 
4,1 

17,0 

4 
NPK 

6,6 
5,2 
8,8 

7,1 
8,3 

16,5 

kg/ha til 1 enhed 
kg/ha = 1 unit 
75P 
25K 

5 
NPK 
lavt pH 
lowpH 

6 
2N-PK 

6,5 6,5 
5,0 4,8 
8,3 7,8 

6,3 7,1 
7,8 7,8 

16,3 14,3 



Fosfor og kalium blev tilført som superfosfat og 
50 pct. kaligødning. Mængden var konstant hvert 
år uanset afgrødeart. Kvælstof blev tilført som 
kalkammonsalpeter. Mængden var afhængig af 
afgrødeart. For frØgræsset var den 100 og 200 kg/ 
ha for henholdsvis 1 og 2 N. Rajgræs fik hele kvæl
stofmængden udbragt om foråret, i gennemsnit 
18. marts. Engsvingel fik 30 pct. af mængden om 
efteråret og 70 pet. om foråret, i gennemsnit hen
holdsvis 27. september og 18. marts. I forsøgsled 
5 er der ikke tilført kalk siden forsøgets start. De 
øvrige led blev hvert år kalket op til et reaktions
tal (Rt) på ca. 7. 

Bruttoarealet af den enkelte gødningsparcel 
var 7 x 15 m. Der var tre fællesparceller. Halvde
len af bruttoarealet blev tilsået med almindelig 
rajgræs, Borvi, og den anden halvdel med eng
svingel, Senu. Af hver art anvendtes 6 kg udsæd/ 
ha. Vårbyg, Ida, anvendtes som dæksæd, som ved 
1 N blev gødet med 60 kg/ha. Der var kun lejesæd 
i dæksæden ved 2 N (120 kg/ha). Etableringen af 
frøgræsset var overalt vellykket. Der blev givet 
karakter for bestand efter dæks æden s høst og 
igen det følgende forår. Karaktererne var overalt 
ens. Der blev foretaget frøudbyttebestemmelse i 
en nettoparcel på 2,25 x 12,5 m pr. græsart. 

Jordbundsanalyser 
De gennemsnitlige jordbundstal (Rt, Ft og Kt) 
ved forsøgets start og som gennemsnit af de tre år 
med frø græs - udlægsår og to høstår er vist i tabel 
1. 

Rt er kun faldet lidt i det uk alke de led 5 siden 
forsøgets start i 1969. Derimod er Ft og Kt i hen
holdsvis det P-ugødede led 3 og det K-ugødede 
led 2 faldet væsentligt. Den årlige tilførsel af 40 kg 
P og 100 kg Klha i de andre led medførte en væ
sentlig stigning i disse jordbunds tal. 

Resultater 
Som gennemsnit af første og andet frøavlsår er re
sultaterne vist i tabel 2. 

Bortset fra det kvælstof-ugødede led 1, var der 
ikke særligt store forskelle i frøudbytterne mel
lem leddene. Både engsvingel og almindelig raj
græs gav det højeste frøudbytte i led 5, der var 
fuldgødet, men med lavt Rt. 

Omtrent samme frøudbytte opnåedes i led 4, 
der også var fuldgødet, men med Rt på ca. 7. Fra 
de fuldgØdede led 4 og 5 var der et mindre, men 
ikke signifikant fald i frøudbyttet til det NK-gø
dede led 3 og et lidt større fald til de NP-gødede 

led 2, hvor forskellen til fuldgødet hos almindelig 
rajgræs var statistisk sikker. 

Led 6 med den dobbelte kvælstofmængde - 200 
kg/ha - gav også mindre frø udbytte end normal 
kvælstofmængde i led 4 og 5. Forskellen var kun 
statistisk sikker hos engsvingel. 

GØdningsniveauernes indflydelse på antal frø
stængler var ikke stor. Bortset fra led 1 var der 
ikke sikre forskelle. Lave fosfor- og kaliumtal 
havde ingen reducerende virkning. Den dobbelte 
kvælstofmængde i led 6 reducerede antallet lidt. 

Gødningsniveauerne havde kun en mindre ef
fekt på frøvægten. Intet kvælstof tilskud (led 1) 
forøgede frøvægten hos engsvingel, og dobbelt 
kvælstofmængde (led 6) reducerede den. Modsat 
var det hos almindelig rajgræs. Lavt K-niveau re
ducerede frøvægten hos almindelig rajgræs. 

Intet kvælstof tilskud reducerede antal frø/frø
stængel stærkt hos begge arter. Dobbelt kvælstof
mængde gaven mindre forøgelse. Kun kvælstof
fet havde indflydelse på lejetilbøjeligheden. 

ltaEDEDeforsøget 
Forsøgsbetingelser og -plan 
Betonrammer på 1 m2 blev i efteråret 1982 fyldt 
med jord i 25 cm dybde fra foran nævnte fastlig
gende gødningsforsøg. l nogle rammer fyldt med 
jord fra parceller i marken, som var gødet med 
både P og K, anvendtes fra 1982 dobbelt mængde 
af enten P eller K. Ellers blev samme gødnings
mængde som i marken anvendt. l P svarer til 40 
kg P/ha og l K til 100 kg K/ha. 

Alle rammer blev grundgødet ens med kvæl
stof. Forsøgsplanen fremgår af tabel 3. Der var 
kun to gentagelser. Der har været dyrket forskel
lige afgrøder i rammerne siden starten i 1982. I 
1986 blev der udlagt engrapgræs, Erte, i dæksæd 
brudeslør til frøavl (10). Engrapgræsset blev vel
etableret og høstedes til frø i 1987 og 1988. Eng
rapgræs set fik tilført 120 kg kvælstof/ha fordelt 
med 60 kg om efteråret og 60 kg om foråret. 

Jordbundsanalyser 
Som i marken blev der hvert år udtaget jordprø
ver til analysering. De gennemsnitlige resultater 
af udlægsår og de to frøavlsår er vist øverst i tabel 
3. Der blev ikke senere tilført kalk til rammerne 
efter etableringen i 1982. Rt er derfor på et lavere 
niveau end i markforSØgene. Det ukalkede led 
med lavt Rt i markforsøgene blev ikke medtaget 
i rammerne. Niveauet af Ft og Kt svarer nogen
lunde til niveauet i markforsøget. 
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Tabel 2. Frøudbytte, kg/ha (100 pct. renhed, 13 pet. vand), antal frøstængler/m2
, frøvægt, antal frø/frøstængel og ka

rakter l
) for lejesæd ved høst, gns. af første og andet frøavlsår. Dunean test (gennemsnitstal med forskellige bogstaver 

angiver signifikans på 5 pct. niveau). 
Seed yield, kg/ha (100% purity, 13% moisture), no. offertile tiUers/m2

, seed weight, no. ofseeds/fertile tiller and scorel) 
for lodging at harvest, mean offirst and second seed growing year. Duncan test (mean figures with different letters indi
cate significance at 5% level). 

Forsøgsled - treatment 

1 
PK 

2 
NP 

3 
NK 

4 
NPK 

5 
NPK 
lavt pH 
10wpH 

6 
2N-PK 

Engsvingel 
Meadow fescue 
Alm. rajgræs 
Ryegrass 

Frøudbytte , kglha - seed yield, kg/ha 
481c 1218ab 1237ab 1259a 1296a 1140b 

430c 1268b 1345 ab 1402a 1432a 1324ab 

Antal frøstængler/m2 
- no. of fertile tillers/m2 

Engsvingel 
Alm. rajgræs 

816b 1713a 1693a 1743a 1660a 
2466a 

1533a 
1927a 978b 2331a 2317a 2307a 

Frøvægt, mg - seed weight, mg 
Engsvingel 
Alm. rajgræs 

2,30a 2,04b 2,05b 2,06b 
1,80b 

2,07b 
1,81b 

1,95c 
1,87a 1,75c 1,70d 1,78bc 

Antal frø/frøstængel- no. of seeds/fertile tiller 
Engsvingel 
Alm. rajgræs 

26b 36a 36a 36a 38a 
32ab 

42a 
38a 24b 33ab 36a 34a 

Lejesæd l
) ved høst -lodgingl) at harvest 

Engsvingel 
Alm. rajgræs 

Ob 3,5a 3,7a 3,7a 
6,8b 

3,3a 
6,7b 

4,5a 
8,5a Oc 6,8b 6,3b 

1) 0--10, O = ingen lejesæd - no lodging 
10 = helt i leje - totallodging 

Den dobbelte mængde af K og P i henholdsvis 
led 4 og 5 har givet tydeligt udslag i Kt og Ft. 

Resultater 
Resultaterne er vist i tabel 3 som gennemsnit af de 
to frøavlsår. Ft blev meget lavt i led 2, hvor der 
ikke blev gødet med P. Det medførte en tendens 
til lavere frøudbytte og færre frøstængler. 

Samme tendens med lavere frØudbytte og lidt 
færre frøstængler var der i led 4, som fik den dob
belte kalimængde, og hvor Kt i gennemsnit var 
kommet op på 30. Det sidste år endog på 33. Frø
vægten varierede lidt. Den største frøvægt var i 
led 2 og den mindste i led 4. På antal frø/frøstæn
gel var der ingen sikre forskelle. 
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Diskussion 
Både Ft og Kt lå ved forsøgets start i efteråret 
1969 på grænsen til at kunne betegnes som lave 
(tabel 1). Den årlige tilførsel af 40 kg P og 100 kg 
K/ha medførte en væsentlig stigning i disse jord
bundstal, og Ft nåede i frøavlsårene 1986--88 op til 
grænsen af at kunne betegnes som høje og Kt som 
meget højt. Tilførslen af P og K var således væ
sentligt større, end hvad der blev fjernet med af
grØderne. 

Stigningen i gødningstallene var størst i det 
kvælstof-ugødede led 1, hvor afgrØderne igennem 
årene havde været små og fjernelsen af nærings
stofferne derfor mindre. Der var tendens til, at 
stigningen var mindst i led 6, hvor der blev gødet 



med dobbelt kvælstofmængde. Den vegetative 
udvikling af afgrøderne i dette led var kraftigst, 
og derfor må fjernelsen af gødningsstofferne med 
afgrøden have været størst. Forbruget af P og K 
var således stigende med stigende kvælstoftilfør
sel. Dette stemmer overens med resultater fra 
lysimeterforsøg udført ved Askov (4,5). Ingen til
førsel af P og K medførte en stadig udpining af jor
den, og Ft og Kt var i frøavlsårene i disse led ble
vet meget lave - især irammeforsøget (tabel 3). 

Trods de meget lave gødningstal var effekten af 
gødskning med P og K i forsØgene lille. I markfor
søgene var der således kun hos almindelig rajgræs 
en lille positiv og sikker forskel fra det NP-gødede 
led 2 til det fuld gødede led 4. Hos engsvingel var 
der næsten ingen forskel og heller ikke hos eng
rapgræsset i rammeforsøget. For gødskning med 
p var der hos både almindelig rajgræs og engsvin
gel i markforsøget kun en lille, og ikke sikker, po
sitiv effekt. Hos engrapgræsset irammeforsøget 
var der dog en lidt større tendens til positiv virk
ning af gødskning med P. Dobbelt mængde af P i 
rammeforsøget havde ingen virkning i forhold til 
»normal« mængde, men dobbelt mængde af K 
med meget høje Kt til følge havde en negativ virk
ning. 

I flere udenlandske forsøg er også konstateret 
ingen eller meget lille effekt af gødskning med P 
og K ved frøavl af græsser (2,3,8,18). I et belgisk 
frøavlsforsøg med almindelig rajgræs på jord med 
middelhøje fosfortal var der i 1988 sikkert merud
bytte for gødskning med P, men ikke sikkert ud
slag i 1989 (G. Rijckaert pers. medd.). Et tysk for
søg i 1957 på fosforudpint jord viste meget stort 
merudbytte for gødskning med P (15). 

Når der her i disse forsøg næsten ingen forskel 
var på frøudbyttet mellem led, som var ugødet 
med P og K siden 1969, og som havde meget lave 
fosfor- og kaliumtal, og led, som årligt var gødet 
med 40 kg P og 100 kg K/ha, kan der næppe for
ventes nogen form for positiv virkning af gødsk
ning med disse næringsstoffer ved frØavl af græs
ser på velgødede jorde med middelhøje og høje 
fosfor- og kalital. 

Den under indledningen nævnte stigning i fos
forsyre- og kaliumtallene i den 25-årige periode 
op til sidst i 1970'erne (16) fortsatte i 1980'erne 
(13, 17). Konstateringen af dette stammer fra de 
årligt udtagne jordbundsprøver til analysering af 
p og K indhold. Disse gødningstal regnes for at 
være nogenlunde repræsentative for danske land
brugsjorde, da de overvejende stammer fra syste-

Tabel 3. Rammeforsøg, engrapgræs, jordbundsanalyser, frøudbytte (100 pct. renhed, 13 pct. vand). Antal frøstæng
ler/m2

, frøvægt, antal frø/frøstængel. Dunean test (se tabel l). 
Trials in frames, smooth stalked meadow grass, so il analyses, seed yield (100% purity, 13% moisture), no. offertile til
lers/m2

, seed weight and no. ofseeds/fertile tilter. Dunean test (see Tabte 1). 

Rt 
Ft 
Kt 

gfrø/m2 

gseed/m2 

Antal frøstængler/m2 

No. offert. tillers/m2 

Frøvægt,mg 
Seed weight, mg 
Antal frø/frøstængel 
No. ofseeds/fertile tiller 

Forsøgsled - treatment 

1 
NP 

2 
NK 

3 
NPK 

Gns. 3 år, 1986-88 - Mean 3 years, 1986-88 
6,8 6,5 6,5 
8,8 3,5 8,7 
4,2 17,6 16,3 

Gns. første og andet frøavlsår 
Mean first and second seed growing year 

79a 61ab 78a 

1102a 969a 1113a 

0,377b 0,394a 0,372b 

217a 187a 208a 

4 5 
NP-2K NK-2P 

6,7 6,5 
9,0 11,1 

29,8 15,3 

56b 70ab 

995a 1125a 

0,366b 0,368b 

178a 184a 
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matiske jordbundsanalyser af hele marker og 
ejendomme og udføres i et meget stort antal -
over 100.000 jordbundsprøver årligt. 

Resultaterne viser, at danske landmænd gen
nemsnitligt har gødet med større mængder af P og 
K, end der bortføres med afgrøderne, og således 
større mængder, end der har været behov for. Det 
er beregnet, at der i husdyrs- og handelsgødning 
gennemsnitligt tilføres 21 kg Plha årligt mere, end 
der bortføres (7), og at der nu er akkumuleret ca. 
700 kg gødningsfosfor/ha (9). Det er store mæng
der i forhold til de mængder, planterne har behov 
for. 

Der bliver nu også oftere i fagpressen slået til 
lyd for, at der bør gØdes efter fosfor- og kaliumtal
lenes niveau og altså efter planternes behov. 
Dette vil gavne økonomien og hjælpe til med at 
minimere tab af plantenæringsstoffer. 

Resultater af omtalte forSØg viser, at i landbrug 
med produktion af græsfrø er frømarkerne et sted 
i omdriften, hvor tilførsel af P og K kan reduceres 
eller helt udelades ved middelhøje og høje fosfor
og kaliumtal. Danske frøavlere reagerede også 
hurtigt på en pressemeddelelse og omtale af fore
løbige resultater af ovennævnte forsøg. Forbruget 
af P og K til græsfrømarker blev således i gennem
snit reduceret stærkt fra 1988 til 1989 (1). 

P har især betydning for rodudviklingen hos 
unge planter (6). I frøavlsårene er frøgræsplan
terne normalt veletablerede med fuldt udviklet 
rodsystem, og måske derfor er behovet for P ret 
begrænset. 

I modsætning til fosfor og kalium var der en me
get stor effekt af kvælstofgødskning. I det PK-gø
dede led 1 i markforsøget var frøudbyttet og antal 
frØstængler kun 30--40 pct. af udbytte og antal i 
det fuldgødede led 4. Dobbelt N-mængde i led 6 
medførte tidlig og kraftig lejesæd og mindreud
bytte i forhold til normal mængde. Tidligere for
søg har også vist negativ effekt ved at give store 
kvælstofmængder til disse frøgræsser (11,12). 

Det højeste frøudbytte i markforsøget opnå
edes hos begge arter i led 5, som ikke havde fået 
tilført kalk siden forsøgets start i 1969, og hvor Rt 
var kommet helt ned på 6,3. Forskellen i frøudbyt
tet mellem led 5 og det andet fuldgødede led 4 
med Rt på ca. 7 var dog ikke stor. Resultatet viser, 
at høje Rt ikke er en fordel i græsfrøavlen. Hvis 
der skal tilføres kalk i omdriften af hensyn til an
dre afgrøder, bør det ikke ske lige forud for græs
frøavlen. At frØgræs har et forholdsvis lavt pH
optimum stemmer overens med amerikanske un-
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dersØgeiser, som har vist, at pH-optimum for de 
forskellige frøgræsser ligger mellem 5,3 og 5,7 
(18). 

Konklusion 
Ved græsfrøavl på jord med middelhøje og høje 
fosfor-og kaliumtal vil der selv uden tilførsel være 
meget lille sandsynlighed for, at disse to nærings
stoffer vil blive begrænsende for frøudbyttet. 

Græsser har ikke behov for høje reaktionstal i 
jorden. Selv ved relativt lave Rt vil det ikke være 
tilrådeligt at tilføre kalk lige forud forfrøavlsåre
ne. 
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