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Rotröta påverkar uthålligheten hos vallbaljväxter
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Sammanfattning
Rödklöver, som är basen i närproducerat protein, har sviktande uthållighet orsakad av rotröta
som utvecklas i roten och orsakas av flera patogena svampar som finns i jorden. Angreppens
påverkan på vallens botaniska sammansättning, produktionsnivå och kvalitet jämfördes i två
fältförsök under tre vallår. Fröblandningar med olika baljväxter jämfördes i två- och treskördesystem. Baljväxterna som undersöktes var rödklöver SW Fanny (med och utan cikoria) och SW
Vivi, vitklöver, käringtand och blålusern. Rödklöver gav störst totalavkastning över tre vallår.
Baljväxthalten var högst i rödklöver de första två åren, trots stora angrepp av rotröta i vall II.
Vallår III minskade rödklöverhalten signifikant och blev jämförbar med andelen vitklöver. Vivi
skördad två gånger gav större avkastning än Fanny+ cikoria med tre skördar. I övrigt fanns inga
signifikanta avkastningsskillnader mellan fröblandningar eller skördesystem i slutet av försöksperioden. Angreppen av rotröta var signifikant större i rödklöver än i övriga baljväxter. Blålusern
hade större angrepp av rotröta än käringtand och vitklöver som låg på en låg nivå. Foderkostnaden blev minst med rödklöver respektive vitklöver i treskördesystem. Uthålligheten i
baljväxtvallar totalt sett kan sannolikt ökas genom att alternera artvalet i baljväxtdominerade
växtföljder med vitklöver, käringtand och blålusern som lämpliga alternativ till rödklöver.
Introduktion
Rödklöver, som är basen i lokalproducerat protein, har bristande uthållighet i vallarna. Huvudsyftet med denna studie var att öka kunskapen om hur olika baljväxter, sortegenskaper och skördesystem påverkar odlingssäkerhet och foderkvalitet i treåriga vallar. Vi ville klarlägga hur angrepp av rotröta påverkar vallens botaniska sammansättning, produktionsnivå och kvalitet genom
att följa sjukdomsutveckling över tid i olika baljväxtarter, och dessutom identifiera baljväxter
eller rödklöversorter med bättre uthållighet. Försvagningen av rödklöverplantorna orsakas av
rotröta där patogena svampar bl.a. ur släktet Fusarium, Cylindrocarpon destructans och Phoma
medicaginis ingår (Rufelt, 1986). Rotrötans stora utbredning i landets vallar har visats av Rufelt
(1979) och Wallenhammar et al. (2005).
Material och metoder
Två fältförsök anlades 2004 i ekologiska odlingssystem, på försöksgårdarna Kvinnersta i Närke
och Rådde i Västergötland. Försöken skördades under tre vallår 2005–2007. I försöken undersöktes följande fröblandningar och skördefrekvenser per år; A) rödklöver SW Fanny (2 sk),
B) rödklöver SW Vivi (2 sk), C) rödklöver SW Fanny (3 sk), D) rödklöver SW Fanny + cikoria
Grasslands Puna (3 sk), E) vitklöver SW Sonja (3 sk), F) käringtand Oberhaunstaedter (2 sk)
G) blålusern SW Pondus (3 sk). Av rödklöver såddes 8 kg/ha, vitklöver 4 kg/ha, käringtand
11 kg/ha, lusern 16 kg/ha och av örtväxten cikoria 1 kg/ha. Samtliga baljväxter såddes tillsammans med timotej, SW Alexander 10 kg/ha och ängssvingel SW Kasper 7 kg/ha. Blandningarna
skördades i första skörd vid timotejens begynnande axgång och återväxten 9 respektive 6 + 6
veckor senare. Vid varje skördetillfälle bestämdes botaniskt utvecklingsstadium, grönmassan
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vägdes, torrsubstansen (ts) bestämdes och prover togs för bestämning av botanisk sammansättning. Näringsinnehållet bestämdes för varje försöksled i vall I–II och för varje ruta det avslutande året i vall III då också den osmältbara fiberfraktionen iNDF (indigestible neutral detergent
fibre) bestämdes. Råprotein bestämdes enligt Kjeldahl, omsättbar energi enligt VOS-metoden,
aska och NDF enligt våtkemisk metod samt iNDF med NIR-analys. Foderstater har tagits fram i
NorFor:s optimeringsprogram för varje led och plats (NorFor, 2011). Som grovfoder har varje
leds samlade delskördar och kvalitetsvärden under samtliga skördeår använts.
Plantprovtagning för bestämning av sjukdomsangrepp gjordes på hösten (nov) insåningsåret
(2004), både höst (okt–nov) och vår (april) samtliga vallår, samt i Råddeförsöket även 2008 enligt Wallenhammar et al. (2008). Sjukdomsangrepp bestämdes genom bedömning av graden av
mörkfärgning och ett sjukdomsindex (SI) räknades fram enligt Rufelt (1986). Den statistiska
analysen gjordes skördevis då vissa led har skördats två gånger och andra tre. Multipla jämförelser gjordes med Tukey´s HSD-metod.
Resultat
Avkastning, baljväxthalt och rotröta
Den totala torrsubstansavkastningen per vallår var större i vall II och vall III jämfört med det första vallåret för alla försöksled (figur 1). Avkastningen i vitklöver-, käringtand- respektive blålusernleden ökade under det sista vallåret till skillnad från rödklöverleden (utom Vivi), som dock
gav störst totalavkastning över samtliga tre vallår. Genom att bestämma baljväxthalt och avkastning har vi visat skillnader mellan rödklöversorter (figur 1a och 1b). I vall III gav den för Mellansverige förädlade sorten SW Vivi skördad två gånger signifikant större avkastning än SW
Fanny + cikoria skördad tre gånger. I övrigt fanns i slutet av skördeperioden inga tydliga skillnader mellan SW Fanny och SW Vivi, trots att Vivi gav större skördar i vall II och vall III, eller
mellan fröblandningar i respektive skördesystem. Den totala ts-avkastningen per vallår var närmare 1,3 ton/ha större på Kvinnersta jämfört med Rådde med störst skillnad första vallåret, men
ingen signifikant skillnad i vall II. Andelen baljväxter var signifikant högre på Kvinnersta än på
Rådde i rödklöverleden B och D samt i vitklöverledet. Baljväxthalterna var lägre i första skörd
jämfört med återväxtskördarna. Lusernhalten var lägre på Kvinnersta än på Rådde och detta led
analyserades på Kvinnersta fr.o.m. vall II endast för rotröta.
(a)

(b)

Figur 1. Total torrsubstansavkastning (kg/ha) för respektive vallår I–III (a) och genomsnittlig baljväxtandel (viktsprocent) (b) i blandbestånd med timotej och ängssvingel samt cikoria (medelvärden för Rådde och Kvinnersta).
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Baljväxthalten var signifikant högst i rödklöverleden i medeltal per vallår de två första vallåren
(figur 1b). Vallår III minskade rödklöverhalten signifikant och den högsta andelen fanns av Vivi.
Därmed utjämnades skillnaden mot vitklöver. Andelen käringtand var lägre än rödklöver samt
ofta även lägre än vitklöver, och lusernandelen var lägst. Inblandningen av cikoria (2–26 % med
störst halt i återväxten) påverkade inte rödklöverns avkastning eller sjukdomsangrepp.
Rödklöver var den baljväxt som påverkades mest av rotröta (figur 2a och 2b). Resultaten visar att
en stor andel av rödklöverplantorna var infekterade redan under insåningsåret. På senhösten insåningsåret 2004 var sjukdomsindex i rödklöver signifikant högre (35–65) jämfört med de andra
baljväxterna där SI varierade mellan 6 och 33. Efter andra vallåret var samtliga undersökta rödklöverplantor infekterade och hade omfattande rötor (figur 2b). Blålusern hade större angrepp av
rotröta än käringtand och vitklöver. Inga skillnader kunde ses i angreppsnivå mellan rödklöver
Vivi och Fanny, mellan rödklöver i olika skördesystem eller effekt av inblandning av cikoria.
(a)

(b)

Figur 2. Inre sjukdomsindex (SI) (a) och andel angripna plantor (%) (b) i medeltal för Rådde och Kvinnersta för varje
år 2005–2007 samt för Rådde 2008.

Bestämning av näringsvärde och fodervärde
Råproteinhalterna var högst i rödklöverleden. Halterna råprotein i vall II i vitklöver- och käringtandleden var förhållandevis höga trots relativt låga baljväxtandelar. Energihalterna var högst i
treskördesystemet. I vall II gav led D 0,4–0,6 MJ/kg ts mer energi på Rådde än övriga led utom
vitklöver i första skörd. I övrigt fanns endast säkra skillnader i energivärde på Rådde mellan tvåoch treskördesystem i vall II. De enda signifikanta skillnaderna i fiberinnehåll noterades också på
Rådde där led C–E i skörd 2 med treskördesystem innehöll signifikant mindre NDF än övriga
led. Enligt utvärdering i optimeringsprogrammet NorFor har foderstaten baserad på treskördesystemet med rödklöver respektive vitklöver gett lägst foderkostnad; led D (1,31 kr/kg ECM), E
och C på Rådde och led E (1,32 kr/kg ECM), C och D på Kvinnersta. Led B (rödklöver Vivi i
tvåskördesystem) var det därnäst bästa alternativet på båda platserna.
Diskussion
Rödklöver var den baljväxt som gav störst avkastning totalt över samtliga tre vallår. Sorten Vivi
utmärkte sig jämfört med övriga rödklöverled i vall III genom en större avkastning och baljväxthalt. Ingen skillnad i uthållighet hos Fanny kunde visas mellan de olika skördesystemen, vilket
skiljer sig från tidigare studier där uthålligheten var mindre i tre- än i tvåskördesystem (Nilsdotter-Linde et al. 2002). Såväl sort som geografiskt läge påverkar rödklöverns tolerans mot tre
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skördar (Halling, 2012). Rödklöver var den baljväxt som påverkades mest av rotröta, vilket visades i den reducerade baljväxthalten. En stor andel rödklöverplantor var infekterade redan under
insåningsåret, vilket överensstämmer med tidigare undersökningar (Rufelt, 1986; Wallenhammar
et al., 2005). Trots detta var baljväxthalten signifikant högre i rödklöverleden i medeltal per vallår de två första vallåren jämfört med vitklöver, käringtand och lusern. På vissa plantor noterades
utveckling av sekundära rötter, vilka kan kompensera för en skadad huvudrot (Sawai et al.,
1986). Att lusernandelen var låg berodde på andra faktorer än sjukdomsangrepp. I foderoptimering enligt NorFor har treskördesystemet med rödklöver Fanny respektive vitklöver Sonja gett
lägst foderkostnad. Sorten Vivi i tvåskördesystem var det näst bästa alternativet men Vivi undersöktes inte med tre skördar. I kostnaden för en tredjeskörd ingår kostnad för slåtter och strängläggning. Eftersom den skördade mängden var ganska lika mellan systemen har ingen hänsyn
tagits till extrakostnad för hackning/pressning eller plastning.
Rödklöversorter med motståndskraft mot jordbundna patogener är ett högprioriterat förädlingsmål då sortskillnader finns. I norra Sverige görs en bedömning av rödklöverbeståndet på våren i
vall III. I övrigt testas vallbaljväxter endast två år i svensk sortprovning (Halling, 2012), vilket
inte ger de svar som näringen behöver för att bedöma vallens livslängd. Avgörande för frövalet
är vilket syfte lantbrukaren har med den aktuella vallen. Rödklöver är en utmärkt baljväxt för att
uppnå maximal produktion i tvååriga vallar. Resultaten visar att rödklöver trots stora angrepp av
rotröta t.o.m. kan ge störst avkastning över tre vallår, åtminstone i ett kort perspektiv. Med hänsyn tagen till den uppförökning av rotröta som ensidig odling av rödklöver innebär i ett längre
perspektiv, rekommenderas de andra baljväxterna för mera långliggande vallar; vitklöver och
blålusern vid minst tre skördar per år medan käringtand passar bättre i ett tvåskördesystem. Uthålligheten i baljväxtvallar totalt sett kan sannolikt ökas genom att alternera artvalet i baljväxtdominerade växtföljder med vitklöver, käringtand och lusern som lämpliga alternativ till rödklöver.
Tack riktas till Stiftelsen Lantbruksforskning, C.R. Prytz Donationsfond och Stiftelsen Anders
Elofsons Fond för finansiering samt till Gärd Lagerström-Baeckström, försökspersonal på HS
Sjuhärad och HS Konsult AB samt Fil. Dr Johannes Forkman, SLU för medverkan i projektet.
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