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Afpudsning af hvidkløver 
FrøavlsINFO nr. 3, 2019 
 

 Afpudsning er kun aktuel ved god 
vandforsyning 

 For sen afpudsning koster udbytte  

 Rivendel har sjældent behov for 
afpudsning 

 
De første blomsterhoveder begynder så småt at 
vise sig i hvidkløverafgrøderne, og hvis man hører 
til de heldige, der har fået nedbør, vil kløveren 
komme i god vækst den kommende tid. 15–20°C 
og god vandforsyning er optimale forhold for 
hvidkløveren. Så det er nu, der skal tages stilling 
til, om hvidkløveren skal afpudses.  
I tætte afgrøder med god vandforsyning vil en 
afpudsning af bladene give mere lys til 
vækstpunkterne på de overjordiske udløbere og 
stimulere dannelsen af blomsterhoveder. En 
afpudsning betyder også, at blomstringen bliver 
mere koncentreret.  

Bladvæksten er begrænset i de småbladede 
sorter som Rivendel, så her bør man være mere 
tilbageholdende med afpudsning, især hvis 
vandforsyningen er begrænset. 
 
Afpudsning skal ske, når de første blomster-
knopper er synlige.  
I marker med kraftig bladmasse og god 
vandforsyning er afpudsning aktuel nu. Tilstræb 
en afpudsningshøjde på 10-12 cm. Kraftige 
marker eller delområder i marken kan eventuelt 
afpudses to gange om nødvendigt.   

Mængden af afpudset materiale må ikke være 
større, end det hurtigt kan omsættes. Alternativt 
kan det afpudsede materiale fjernes fra marken. 
Afpudsning skal ske med udsigt til tørt vejr. 
Afpudsning er en fordel for især plænetyper af 
engrapgræs, der er udlagt i hvidkløver, da det 
forbedrer engrapgræssets konkurrenceevne. 
Afpudsning af pletter med græsukrudt som f.eks. 
alm. rapgræs og blød- og gold hejre vil reducere 
frøspredning til engrapgræsafgrøden næste år.  
 

Afgræsning med får 
I en del marker løser man afpudsningen med får.  
Ud over hvidkløveren tager de også fat på 
ukrudtsplanter, eksempelvis kamille og spildraps, 
som for de flestes vedkommende bliver gnavet 
helt i bund. Fårene skal tages fra marken inden 
de laver skade på blomsterknopperne, normalt i 
sidste uge af maj. 
 
Weed-wiper i kløver 
Mange hvidkløvermarker er befængte med meget 
2-kimbladet ukrudt i år. En afpudsning kan 
afhjælpe nogle ukrudtsproblemer. En anden 
mulighed er at bekæmpe ukrudtet med weed-
wiper, men det kræver så, at man undlader 
afpudsning.  
F. eks kan kamille og skræppe, og i nogen grad 
tidsel, bekæmpes ved hjælp af weed-wiper. Der 
kan godt anvendes weed-wiper, selv om der er 
udlagt engrapgræs, og de frøbærende stængler 
er oppe over hvidkløveren. Når blot 
engrapgræsset er godt etableret, er det kun få 
planter, der skades, selvom toppen rammes af 
weed-wiperen.  
 
Bestøvning 
Der skal som minimum udsættes to 
velfungerende bistader pr. ha. Sørg for at det er 
store og stærke bifamilier, der betales for. På 
køligere lokaliteter, ved større marker og hvor 
der ikke er en stor forekomst af vilde bestøvere, 
skal der flere stader til. Ved større arealer kan 
staderne med fordel placeres flere steder i 
marken. 
Vent med at sætte bierne i marken til der er 
blomster i kløveren, som de kan trække på. Det 
sikrer, at bierne vænner sig til at blive i marken. 
Bestil allerede nu bier til næste års hvidkløver 
frømark. Det er i de kommende uger, at 
biavlerne skal forberede næste års bifamilier. 
 
Husk at notere dato for hovedbestøvning.
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