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f 70. Med~elelse fra Statens Forsøgsyirhom~ed i PlantehItur. 

Udsendt d en 9. Maj 1918. 

Forsøg over Slættidens Indflydelse paa Høafgrødens Størrelse 
og paa Høets Foderværdi. 

Forsogene er udlorte af Landboforeningerne, Forsøgslaboratoriet og Stalens Forsogsvlrksomhed i Plantekultur. 

J. LOkale Slættidsforsøg paa Sjælland, f yn og I Jylland. 
(St 118. Berdnln, Ira Stalens Porsepvlrksomhed I Pbmlekultur, Tidnkrift for Planteavl, 24. Bind, Si~t 4US-3S). 

Der er I alt 12. Aars Græsmark i lD12 og 1913 gennemfort 12 Udbytteforsog. Græsse! blev'sJalet til 3 
forskellige Tider med ca. 10 Dages Mellemrum. Houdbyltct stillede sIg som følger: 

SI",Uid 

I. Omkring 7. Juni. 
2. 17. 
3. 27. -

o-u Udvlkllnl"rtll veG Stun!"s,n: 

H()S Hundegræs er BlomSlersilmden genncm~kredet 

Hundegræs blomstrer, Tlmothe er I SkrIdning 
Oræsarterne I Almlndell~hed afblomstr~de 

Helldb"IIt, li pr. h_o Hd 
I. S~I !I. S:zt 

41 IS 
.13 12 
61 7 

Herefter vokser Høudbyltet, natU Slaaningen udsættes. i de første 10 Dage, 1.-17. J uni , frl 41 lil 53 hkg Hø 
pr. ha, eHer i all med 12 hkg, og i de næste 10 Dage fra 53 iiI 61 hkg, eller med 8 hkg. Ved 20 Dagl's Udsæt· 
telse af Græssets Slaaning er der saaledes l alt opnallcl en Forogeise af Høalgroden paa 20 hkg ellcr gennemsnitlig 
1 hkg Hø pr. ha dllglig. Sam tidig bliver Genvæksten desto ringere, jo senere l. Slæt falder. Her er Udbyttet ved 
2. Slæt, efter tidl igste Slaaning 15 hkg Ho, efter sildiw.;te Slaaning 7 hkg Hø. Desuden er 2. Afgrøde lan::,'" tidligere 
tjenlig eftcr tidlig end efter sildig Høslæt. Efter tidlig Slaaning kan man have godt Tojregræs i Juli-August, I:ftcr sildig 
Slæt forst i Aug ust-September. 

Ogsaa Kvaliteten af ti dligt og senl høslet Ho er forskellig. 
Fodringsforsøg. for at faa nogen Oplysning om delle forhold, er der 

Værdiforskellen lader sig sikrest mallie ved 
foretaget følgende forsøg : 

II. FOdringsforsøg med Kløverho, slaaet t1I forskeJIIg Tid, paa Næsgaard Agerbrugsskole, Falster. 
(Se 93. BeretnIng fra POfMlfslaboratorlet. København 1917.) 

Forsøgene er ud ~ørte i 19 12-14 . I de to første Aar er der høstet Hø i 1. Aars Kløver-Græsmark, hvor 
Afgrøden bestod af ca. ~/a Rødkløver og ca. 1/, Rajgræs. Der blev slallet til 3 forskellig-e Tider med 10 å 14 Dages 
Mellemrum, nem lig da Kløveren var I) i begyndende Blomstring, 2) i fuld Blomstring og 3) delvis afblomstret. Med 
disse 3 Slags Hø blev der udført Fodrlngsforseg med Malkekvæg og med Ungkvæg . 

• Malke køe r ne fik et Grundfoder af 2 kg Oliekag.·r, 35-40 kg Roer og 2-3 kg Halm og hertil et For
segs{oder, bestaaende af 4-5 kg af sellt el\~r af tidligt høstet Hø. 

Resulta t et b le v, a t man ved Ombytn ing af 4t h k g sent slaaet Hø m e d Hg e saa m eget 
tidligt slaaet H ø in d van dt 1/, k g Mælk pr. K o da gli g , eller at 100 kg tidligt slaaet Hø h e r har g ivet 
7,4 kg Mælk m e re e n d 100 kg sen t s laaet Hø. 

Af Ungkvægets Foder, der hovedS3gdig har bestanet af Roer og Ho. har Hoet udgjort en større Del 
end af Mal kekvægels Foder. Kun de yngste Forsagshold har faaet et ganske ringe Kraftlodertilskud. Forsogs· 
fode ret var ca. 3 kg Hø. 

l Middel af a lle Fo r søg har den genne msnitlige Tilvækst pr. Kvie i 10 Dage være t : 
Ved Fodring med tidligt høslet Hø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.5 kg 

middeltldllgt høstet Hø .. .............. 4,8 -
sent hastet Hø .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 -

100 kg tidligt s laaet Hø h a r altsaa, anvendt t il Opdræt, givet 4,2 k g Tilvækst m ere end 100 k g 
sent s laaet Hø, eller 31 pCt. s torre Udnyttelsesva:rdi end dette. 

Ved Høberedningen maa Hensynet til Afgrødens Størrelse og Kvalitet vejes mod hinanden. Gælder det for
Irinsvis at skaffe næringsrigt Hø, der bedst muligt k,m ersttllte Krnftfoder, og samtidig at skaffe ri.:elig Sommer
g ræsni ng, da maIl ti dlig Slaanlng fore trækkes. Men gælder det om al skaffe den størst mulil-:e HO':1VI, træder He n ... ynet 
til Høets Kvalllet I anden Række. og er Ehergræsningen af underordnel Betydning, da bør Slaallin~en først finde Sled, 
naar Græsset har na:lct fuld Udvikling, men dog altid wr det begynder at mudne Fro. 
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