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Innledning

Materiale og metoder

Avpussing av kvitkløveren på forsommeren, når de
første blomsterhodene i bunnen av frøenga er synlige,
fører til at mer lys slipper ned til plantebasis. Dette
kan være gunstig for å fremme den generative utviklingen (Thomas 1987), særlig i en kraftigvoksende sort
som ‘Litago’. En viktig effekt av avpussing kan være
at det blir lettere å bestemme optimalt høstetidspunkt på grunn av mer konsentrert blomstring. Sein
avpussing, etter at blomsterstenglene har begynt
å strekke seg, vil derimot fjerne blomsterhoder og
forsinke blomstringa.

Forsøkene ble etablert på NIBIO Landvik i Grimstad i
Aust-Agder og Lunde Telemark våren 2017. Det var tre
JMHQWDNRJI¡OJHQGHÀUHEHKDQGOLQJHU
Ingen avpussing

B.

Tidlig avpussing til 7-8 cm (når de første
blomsterknoppene er synlig i bunnen av
bestandet, men før de strekker seg)

C.

Middels tidlig avpussing til 7-8 cm (ca. en
uke etter ledd 2)

D.

Sein avpussing til 7-8 cm (ca. to uker etter
ledd 2)

Avpussing av rutene ble i begge felt gjennomført med
beitepusser med hammerkniver med en pussehøyde
på 7 cm i alle ruter. Dato og varmesum (døgngrader,
d°C), samt annen informasjon om plantebestandet
ved de tre avpussingstidene, er gitt i tabell 1.
I alle B-, C- og D-rutene ble det like før pussing klipt
ut et areal på 30 x 30 cm (Landvik) eller 50 cm x 50
cm (Telemark) for bestemmelse av tørrstoffavling.
Antall blomsterhoder som fulgte med det avpussa

Frøavl

Tidligere forsøk med forsommerslått i Litago kvitkløver har gitt noe varierende resultat. I to forsøk
i 2013 og 2014 var det ingen avlingsmessig gevinst
av å pusse kvitkløverfrøenga (Aamlid & Susort 2014,
Aamlid et al. 2015). I forsøket i 2013 ble imidlertid
pussingen utført svært seint (15. juni), og mange
blomsterhoder ble sannsynligvis fjernet. Året etter
(2014) var et unormalt godt kvitkløverfrøår med
konsentrert blomstring selv på upussa ruter, og dette
kan ha «visket ut» den positive avpussingseffekten.
Mer gunstig virkning av avpussingen var det i 2016,
da de høyeste frøavlingene, i middel for to plantetettheter, ble høstet på ruter som var pusset så
seint som 9. juni (710 d °C etter vekststart). I dette
forsøket var imidlertid treskinga forsinka på grunn av
fuktige værforhold (Havstad et al. 2017).

A.

For å få mer informasjon om effekten av forsommerslått i Litago kvitkløver ble det i 2017 utført to nye
avpussingsforsøk. Forsøksserien inngår i prosjektet
©)U¡DY/LWDJRªPHGÀQDQVLHULQJIUD)RUVNQLQJVPLGlene for jordbruk og matindustri, Norsk frøavlerlag,
*UDPLQRURJVnYDUHÀUPDHQH)HOOHVNM¡SHW$JULRJ
Strand Unikorn.

Bilde 1. Andre avpussingstid (ledd C) i feltet i Lunde,
Telemark, 6. juni 2017. Foto: Silja Valand.
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Tabell 1. Informasjon om avpussingstidspunkt og bestandsutvikling ved avpussing i to forsøk med Litago kvitkløver på NIBIO
Landvik, Aust-Agder og Lunde, Telemark, forsommeren 2017
Tidspunkt for avpussing
om våren

Dato for
avpussing

Ant. dager
etter første
pussing (ledd B)

B. Tidlig

24. mai

-

C. Middels tidlig

31.mai

D. Sein

Ant. døgngrader
(d °C) etter vekststart

Plantehøyde (cm)
før pussing

Ant. blomsterhoder/m2
fjernet v/ avpuss.

433

20

0

7

549

27

17

12. juni

19

716

28

370

29. mai

-

459

18

0

6.juni

8

579

22

57

15. juni

17

698

34

399

1)

Landvik, Aust-Agder

Lunde, Telemark
B. Tidlig
C. Middels tidlig
D. Sein

Vekststart ble satt til den dagen da løpende 7-døgns middeltemperatur på målestasjonen på Landvik og Gvarv var 5°C eller høyere for første gang
etter 31. mars (Skjelvåg et al. 2012). Både på Landvik og i Gvarv i 2017 var dette 1. april.
1)

Tabell 2. Virkning av tidspunkt for forsommerslått på tørrstoffavling (kg/daa) og frøavling (kg/daa)
Tørrstoffavling kg/daa
ved pussing
Tidspunkt for våravpussing

Landvik

Lunde

Frøavling kg/daa
(12 % vann, 100 % renhet)

Middel

A. Ingen avpussing

Landvik

Lunde

Middel

Rel.

25,0

35,4

30,2

100

B. Tidlig avpussing

177

169

173

25,9

25,7

25,8

85

C. Middels tidlig avpussing

227

204

216

25,2

21,7

23,5

78

D. Sein avpussing

282

309

296

20,9

17,3

19,1

63

P%

13

<0,1

4

>20

<0,1

>20

-

38

78

-

6,1

-

LSD 5 %

materialet ble også notert i hver rute. Klippehøyden
ved denne bestemmelsen var den samme som høyden
på beitepusseren (7 cm).
Feltene på Landvik og i Lunde ble treska med forsøksskurtresker henholdsvis 11. og 13. august etter
nedsviing med Reglone to ganger (5. og 8. august på
Landvik og 2. og 9. august i Lunde).

Resultater og diskusjon
Tørrstoffavling
Første pussetid (ledd B) ble utført fem dager og
26 døgngrader tidligere på Landvik enn i Telemark
(tabell 1).

Tørrstoffavlingen som ble pusset vekk i de to felta var
forholdsvis lik (tabell 2), og siden blomsterstilkene
ikke var begynt å strekke seg, ble ingen blomsterhoder fjernet noen av stedene (tabell 1)
I henhold til planen ble andre avpussing (ledd C)
utført 7-8 dager (116-120 døgngrader) senere (tabell
1). Tørrstoffavlingene var da økt med 20-30 % i begge
felt (tabell 2). De første blomsterstenglene hadde
begynt å strekke seg, og 17 og 60 blomsterhoder/
m2 ble fjernet henholdsvis på Landvik og i Telemark
(tabell 1).
På grunn av vanskelige værforhold måtte tredje
avpussing (ledd D) utsettes til 12. juni på Landvik
(12 dager og 169 døgngrader etter andre avpussing),
mens feltet i Telemark ble pusset 15. juni (9 dager
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og 129 døgngrader etter andre avpussing). Fuktige
værforhold ga god vekst i kløveren i begge felt, og
de høsta tørrstoffavlingene var 25-40 % høyere enn
ved andre pussetid (tabell 2). Tapet av blomsterhoder
under pussinga var stort både på Landvik og i Telemark (370-400/m2) (tabell 1).
I middel for de to felta økte tørrstoffavlingene med
25 og 75 % når avpussing ble utsatt fra første pussetid
(ledd B) til henholdsvis andre (ledd C) og tredje (ledd
D) pussetid (tabell 2).

Frøavling
Verken på Landvik eller i Telemark var det noen klar
positiv effekt av å pusse frøenga om våren sammenlignet med upussa ruter (ledd B, C og D vs. A) (tabell
2). Størst avlingstap av pussingen var det i Telemarkfeltet. I begge feltene ble de laveste frøavlingene
høstet på ruter som var seint avpusset (ledd D).
I middel for begge felt var den negative avlingseffekten av avpussing på 15-37 % (tabell 2).
Dette er i samsvar med både tidligere forsøk (Aamlid
et al. 2015, Aamlid et al. 2016) og et nytt avpussingsforsøk i åpne og tette kvitkløverbestand (omtalt
annet sted i denne boka), hvor forsommerslått i
‘Litago’ frøeng ikke gav noen avlingsgevinst. At
ruter avpussa så seint som 9. juni kom så godt ut
avlingsmessig i et forsøk i 2016 (Havstad et al. 2017)
skyldtes nok, som tidligere nevnt, at høstetidspunktet, på grunn av fuktig vær, ble utsatt lenger enn
optimalt for upussa og tidlig avpussa ruter. Trolig gikk
mye godt frø tapt på disse rutene pga. utsatt høstetidspunkt.

Konklusjon
Avpussing av frøeng av Litago kvitkløver om våren/
forsommeren har vanligvis ingen positiv effekt på
frøavlingen. I middel for to forsøk i 2017 ble frøavlingen redusert med 26-40 % etter avpussing til ulik
tid om våren/forsommeren sammenlignet med upussa
ruter. Størst var avlingsreduksjonen da avpussingen
ble utført så seint som 12.-15. juni (ca. 700 døgngrader etter vekststart).
Avpussing har imidlertid god effekt på bekjempelsen
av problemugraset alsikekløver. I frøenger som er
befengte med alsikekløver kan derfor tidlig avpussing
være en bekjempingsstrategi, selv om en risikerer
å tape noe avling. For å begrense frøtapet bør ikke
avpussingen utføres senere enn månedsskiftet mai/
juni (seinest ca. 550 døgngrader etter vekststart).
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Frøavl

Det er ikke utført analyser av ugrasinnholdet i
frøvaren fra feltene. Avpussingsforsøkene i åpne
og tette kvitkløverbestand (se artikkel annet sted i
denne boka) viste at avpussing kan ha en god effekt
på bekjempelsen av problemugraset alsikekløver og
andre ugras. I frøenger hvor ugras er et stort problem
vil avpussing fortsatt være en mulig bekjempingsstrategi, selv om en da risikerer å tape noe avling. I
forsøkene gav sein avpussing best ugraseffekt.
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