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Vintersæd og bælgsæd som grovfoder
I. Helsæd af hvede, vikke og ærter med rajgræs og kløvergræs 1988-1990

II. Helsæd af hvedesorter med vikke, ærtesorter og hestebønnesorter uden
udlæg 1989-1990

Winter cereals and pulse crops for roughage
I. Whole crops of wheat, vetch and pea undersown ryegrass and clover grass 1988-1990

II. Whole crops of wheat species, vetch, and species of pea and field bean without ley 1989-1990
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Resumé
11988-1990 blev lavet 2 forsøgsserier med vinter-
hvede (Triticum aestivum), vintervikke (Vicia vil-
losa), markært (Pisum sativum) eller hestebønne
(Vicia faba) til helsæd.

I serie I, 9 forsøg, 1988-90, blev hvede (Sleip-
ner) sammenlignet med en blanding af vikke
(Baumanns ostsaat) + hvede eller ærter (Solara)
+ hvede. Afgrøderne blev dyrket med efterårs-
sået rajgræs (Lolium perenne) eller forårssået
kløvergræs (Trifolium repens + Lolium perenne).

I serie II, 6 forsøg, 1989-90, blev 2 hvedesorter,
Sleipner og Kosak, sammenlignet med en blan-
ding af vikke + hvede, ærter (Fjord eller
Salome) + hvede eller hestebønne (Alfred eller
Cargo) + hvede. Afgrøderne blev dyrket uden
udlæg.

I forsøgene blev hveden og vikken sået om ef-
teråret. Ærter og hestebønne blev sået om for-
året mellem hvederækkerne.

Nøgleord: Hvede, vikke, ærter, hestebønne, rajgræs, kløvergræs.

Summary
In 2 series in 1988-1990, sole crops of winter
wheat (Triticum aestivum) were compared to
winter vetch (Vicia villosa) + wheat, spring field
peas (Pisum sativum) + winter wheat or spring
field beans (Vicia faba) + winter wheat.

In series 1,1988-90, the cropping included leys
of autumnsown ryegrass (Lolium perenne) or

springsown clover grass (Trifolium repens + Loli-
um perenne).

In series II, 1989-90, no ley was involved. The
cropping included 2 cultivars (cv) of wheat, 2 cv
of peas, 2 cv of beans and 1 cv of vetch.

In all trials the wheat and vetch were autumn-
sown. The peas and beans were springsown be-
tween the cereal rows.
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