
sþ. 233. Nefndarálit [66. mál]
um till. til þál. um rannsókn á kali í túnum o. fl.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað till. og fengið um hana umsögn atvinnudeildar háskólans,
dags. 23. jan. s.L, og umsögn Stéttarsambands bænda, dags. 22. jan. s.LBáðar
umsagnirnar eru jákvæðar. Atvinnudeildin segir, að tjón af kali hafi verið áætlað
30 millj. kr. árið 1951 og 50 millj. kr. árið 1962, og mun þá átt við mat á rýrnun
töðufengsins á þessum árum. Er það álit deildarinnar, að "nauðsynlegt sé að leggja
aukna áherzlu á rannsóknir kals í túnum". Búnaðarþing fjallaði um kalmálið í
fyrra og lagði "áherzlu á, að rannsóknum þessum verði hraðað svo sem unnt er".

Nefndin mælir með því, að tillagan verði samþykkt eins og hún liggur fyrir
á þskj. 71.

Alþingi, 1. febr. 1964.

Jón Þorsteinsson,
form,

Einar Ágústsson.

Matthías Bjarnason,
fundaskr.

Ragnar Arnalds.
Pétur Sigurðsson.

Gísli Guðmundsson,
frsm.

Sverrir Júlíusson,

:Fylgiskjal I.

STÉTT ARSAMBAND BÆNDA
Reykjavík, 22. janúar 1964.

Höfum í dag móttekið bréf yðar, d. s. 18. þ. m. Stjórn Stéttarsambands bænda
mælir eindregið með þvi, að Alþingi samþykki tillögu til þingsályktunar á þing-
skjali 71 um rannsókn á kali í túnum o. fl.

Virðingarfyllst,

F. h. Stéttarsambands bænda,

Sæmundur Friðriksson. Kristján Karlsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis,
Reykjavík.



Fylgiskjal II.

ATVINNU DEILD HÁSKÓLANS
LANDBÚNAÐARDEILD

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
Alþingishúsinu,
Reykjavik.

Reykjavík, 23. jan. 1964.

Sem svar við beiðni háttvirtrar allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, dags. 18.
jan. 1964. Þar sem beðið er umsagnar Atvinnudeildarinnar um rannsóknir á kali
í túnum o. fl., skal vísað til bréfs frá Atvinnudeildinni, dags. 6. marz 1963, um
sama efni.

Auk þeirra upplýsinga, sem þá voru gefnar, skal vitnað í meðfylgjandi álits-
gerð um þýðingu á notkun frostþolinna grasastofna í nýræktir. Er þar tekið fram,
hve aðkallandi það er, að aukin áherzla sé lögð á það stofnaval fóðurgrasa, sem
fram fer að tilraunastöðinni að Korpúlfsstöðum. Hefur skortur á nægilega góðri
aðstöðu til tilrauna og nægs fjárframlags til aðstoðar mjög hamlað þessum rann-
sóknum. Teljum við, að það sé tímabært, að aukin fjárveiting sé veitt til eflingar
þeirra rannsókna.

Virðingarfyllst,

Sturla Friðriksson.

Fylgiskjal III.

ATVINNUDEILD HÁSKÓLANS

Álitsgerð til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis um rannsóknir á kali í túnum o. fl.

Það er álit Atvinnudeildar Háskólans, að nauðsynlegt sé að leggja aukna
áherzlu á rannsóknir kals í túnum.

Kal veldur árlega miklu tjóni á túnum um land allt og jafnvel milljónatjóni
eftir einstaka harða vetur, svo sem 1951, 1952 og 1962.

Nokkrar rannsóknir og athuganir á kalskemmdum hafa verið gerðar á und-
anförnum árum á vegum Atvinnudeildar Háskólans, svo sem skýrt er frá í skýrslu
Atvinnudeildarinnar um kal 1954. Er þar meðal annars lagt til, að nýræktarflög séu
kýfð, til þess að yfirborðsvatn fái nauðveldlega afrennsli af sléttum, en frjósi ekki
og valdi kalskemmdum. Þessi meðferð nýræktarlands hefur komið að góðum notum
sem vörn gegn kali, þar sem unnt var að beita þeirri tækni. Einnig kom í ljós við
fyrri rannsóknir, að grastegundir, sem notaðar höfðu verið í fræblöndur, voru mis-
þolnar og íslenzkt gras að öðru jöfnu þolnara en erlent.

Á þeim forsendum var breytt um grasfræblöndur og hafinn undirbúningur að
ræktun íslenzkra grasstofna.

Í ársskýrslu um rannsóknir á nytjajurtum og erfðafræði 1958 er þess getið,
að erfitt sé að ákvarða frostþolseiginleika grastegunda og stofna þeirra á tilrauna-
stöðum, því að ekki viðri þannig árlega, að þar sé kals að vænta. Er talið mjög
æskilegt, að fengin væru frystitæki til þess að framkalla kal, svo að unnt væri að
meta frostþolshæfni hinna einstöku grastegunda og stofna, sem nota skal til
undaneldis.

Nú er í ræktun á Korpúlfsstöðum safn einstaklinga af ýmsum Íslenzkum gras-
tegundum. Hefur uppskera þeirra og ýmsir aðrir eiginleikar verið bornir saman
innbyrðis og við erlenda stofna.
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Þol þeirra hefur að vísu aðeins verið metið eftir að venjuleg vetrarveðrátta á
ræktunarstöðunum hefur mismunað einstaklingum.

Þrátt fyrir, að annað betra mat hafi ekki fengizt, væri mjög æskilegt, að lögð
væri áherzla á að rækta þessa harðgerðu stofna til undaneldis. Með því væri stigið
þýðingarmikið skref í baráttunni gegn kali. Stofnfræi var fyrst sáð á Geitasandi
á Rangárvöllum, en fræuppskeran brást. Vorið 1962 var stofnum plantað út og
fræi sáð að Þverholti á Mýrum í uppþurrkaðan mýrajarðveg, og er þess vænzt, að
þar náist betri árangur með fræræktun. Auk þess hefur fræ verið sent út til tilrauna-
og fræræktunarstöðvar í Danmörku til framræktunar.

Ræktun á nægu fræi til sölu mun enn taka nokkur ár. Á meðan beðið er eftir
því, mætti safna innlendu snarrótarfræi, língresi og túnvingli af villtu landi og nota
til sáningar í þær spildur, sem sérstaklega er kalhætt, og þá einkum norðanlands.
Söfnun á villtu fræi er allauðveld með notkun sláttutætara. Villtu fræi hefur verið
safnað þannig á undanförnum árum á vegum Atvinnudeildarinnar og verið notað
til uppgræðslutilrauna. Mundi Atvinnudeildin góðfúslega beita sér fyrir frekari
söfnun, væri veittur til þess fjárhagslegur styrkur. Víða eru til stórar lendur af
samfelldri snarrót, sem bændur annars slá til heyöflunar, en mætti taka á leigu og
nota til fræsöfnunar .

Að vísu má búast við, að minni uppskera fáist af túnum af þessu fræi borið
saman við nýræktir af kynbættum grösum, en snarrótin er það harðgerðasta, sem
við eigum nú völ á af grösum, og hæfust til þess að sporna við kali.

Búnaðardeild hefur völ á sérfræðingi til þess að standa fyrir nauðsynlegum
rannsóknum og framkvæmdum, en mjög væri æskilegt, að greiddur væri styrkur
úr ríkissjóði til þess að standa undir kostnaði af öðrum vinnulaunum, leigu á landi
til fræsöfnunar, ferðakostnaði þeirra og tækjakaupum þessu samfara.

Virðingarfyllst,

Sturla Friðriksson.
Fylgiskjal IV.

ATVINNUDEILD HÁSKÓLANS

Skýrsla til atvinnumálaráðuneytisins um viðhorf til kalrannsókna.

Almennt.
Afkoma íslenzks landbúnaðar byggist að verulegu leyti á grasnytjum. Verði

uppskerubrestur á grasi eða vanhöld í nýtingu þessa gróðurs, hefur það að vonum
mjög alvarlegar afleiðingar fyrir þennan atvinnuveg þjóðarinnar.

ísland er í eðli sínu mjög gott grasræktarland. Hins vegar getur grasræktun
okkar orðið fyrir áföllum af völdum veðurs svipað og ræktun annars nytjagróðurs.
Það áfall, sem jurtir verða fyrir vegna beinna eða óbeinna áhrifa kuldans og kallað
er kal, er engin nýlunda á Íslandi, og geyma annálar okkar heimildir um fjölda
kalára. Eins er það ekki einskorðað við íslenzkt gras. Kalskemmdir geta orðið í
öllum jurtum. Í nágrannalöndum okkar veldur kal t. d. miklu tjóni á vetrarkorni.

Það hefur sýnt sig, að grös eru misþolin og tún kelur misjafnlega mikið eftir
því, hvaða meðhöndlun þau hafa fengið. Með því að rannsaka ýmsar aðstæður í
kölnum og ókölnum túnum á að fást nokkur vitneskja um, hvaða þættir stuðla helzt
að kali og hvaða varnarráðstafanir eru tiltækar.

Rannsóknir Atvinnudeildar.
Á árunum 1951 og 1952 var mikið kal í túnum um land allt. Þá voru gerðar

víðtækar athuganir á kali á vegum Atvinnudeildar Háskólans. Athuganir þessar
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voru birtar í riti deildarinnar 1954. Voru í riti þessu gefnar ýmsar leiðbeiningar
um meðferð sáðlands til nýræktunar. t. d. kýfingu áframræstum mý rum, til þess
að yfirborðsvatn hefði greiðan aðgang afrennslis, en frysi ekki og ylli kalskemmd-
um. Þessi meðferð nýræktarlands hefur komið að góðu gagni sem vörn gegn kali,
þar sem unnt var að beita þeirri tækni. Rannsóknir þessar bentu einnig eindregið
til þess, að grastegundir væru misþolnar og íslenzkt gras að öðru jöfnu þolnara
en erlent. Á þeim forsendum var breytt um grasfræblöndur og hafinn undirbún-
ingur að ræktun íslenzkragrasstofna.

Á næstu árum varð ekki verulegt tjón af kali. ÞÓ urðu vanhöld á gróðri á nýj-
um sáðsléttum, einkum á mýrarjörð. Í þess háttar sáðsléttum virtist allan gróður
kala, en varpasveifgras koma í staðinn. Þetta fyrirbæri var tekið til nánari athug-
unar og meðal annars hafin margþætt tilraun árið 1960 til þess að leita orsaka
þessara vanhalda og finna ráð til úrbóta. Árangur þessarar tilraunar liggur ekki
enn fyrir hendi.

Veturinn 1961-62 kól tún einkum norðaustanlands. Þetta kal var rannsakað
sumarið 1962 og skrifuð um það skýrsla til búnaðarmálastjóra. Kom ýmislegt nýtt
fram í þessari athugun, og voru enda gefnar nokkrar nýjar leiðbeiningar og ýmsar
leiðir sýndar til úrbóta. Var þess jafnframt getið, að ekki væri langs að bíða, að völ
væri á íslenzku grasfræi, sem væntanlega reyndist þolnara.

Nú er langt frá því, að kalvandamálið sé til lykta leitt. Það eru vandkvæði á
því að útiloka kal á grasvelli hér á landi. Rannsóknum, sem að þessu lúta, er hins
vegar haldið áfram á vegum Atvinnudeildarinnar, og sérstaklega er nú stefnt að
því að velja þolnar grastegundir, sem síður er kálhætt.

i ársskýrslu um rannsóknir á nytjajurtum og erfðafræði 1958 er að því vikið,
að erfitt sé að ákvarða frostþolseiginleika grastegunda og stofna þeirra á tilrauna-
stöðvum, því að ekki víðrar þannig árlega, að þar sé kals að vænta. Á erlendum
tilraunastöðvum eru þar til gerð frystitæki til þess að framkalla kal, svo að unnt
sé að meta frostþolshæfni hinna einstöku grasa, sem nota skal til undaneldis. Þess
háttar tæki mundu hafa ómetanlegt gildi fyrir graskynbætur hér á landi og auðvelda
áframhaldandi rannsóknir á kali.

Það var áætlað, að uppskerutjón af völdum kals hefði verið um 30 milljónir
króna árið 1951. Árangur þeirra úrbóta, sem þá voru gerðar, verður ekki metinn
til fjár, en smávægileg breyting til hins betra skiptir miklu í grasræktuninní. því
að árvíst gras er styrkasta undirstaða íslenzks landbúnaðar.

Fy 19iskjal V.

Álitsgerð til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis um þýðingu á notkun
frostþolinna grasastofna í nýræktir.

Það er álit búnaðardeildar. að mjög sé orðið aðkallandi að leggja aukna áherzlu
á rannsóknir á frostþoli og uppskeruhæfni grasastofna. sem nota á til ræktunar túna
og beitilanda hér á landi.

Rannsóknir undanfarandi ára hafa leitt í ljós, að notkun lingerðra grastegunda
er veigamikill þáttur í kali túna.

Þegar ræktun túna með sáningu var hafin hér á landi um síðustu aldamót,
var það ein mótbára gegn þeirri ræktun, að ekki væri til fræ nægilega harðgerðra
tegunda til sáningar. Þrátt fyrir það varð stórfelld túnastækkun framkvæmd með
notkun erlends grasfræs.

Þessar erlendu grastegundir hafa reynzt misharðgerðar og átt misvel við ís-
lenzka staðhætti. Til dæmis voru á síðari heimsstyrjaldarárunum nýræktir gerðar
af amerísku grasfræi, sem átti illa við hérlendar ræktunaraðstæður.
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A síðari árum hefur grasfræ verið flutt inn frá Norðurlöndum, en þar er völ
á fræi misþolinna stofna og tegunda.

Hefur það verið eitt viðfangsefni jurtakynbótadeildar að velja úr því magni þá
stofna, sem þrífast bezt hér á landi, og gefa innkaupastofnunum upplýsingar um
þær niðurstöður.

Þýðing þeirra rannsókna er mjög mikilvæg, því að miklu getur munað á upp-
skeru nýrækt ar eftir því, hvort harðgerðir stofnar hafa verið valdir. Þessu til stað-
festingar eru hér meðfylgjandi töflur, úr athugun, sem gerð var í tilraunasvæði
okkar að Korpúlfsstöðum. í töflunni er skráð töðuuppskera í hestum á hektara
og gróðurhula (þéttleiki) svarðarins í eins árs nýrækt af mismunandi stofnum
af vallarfoxgrasi, en magn þeirrar tegundar nemur um 50% af aðkeyptu fræi. Saman-
burður á uppskeru einstakra stofna leiðir í ljós, að um tífaldan uppskerumun getur
verið að ræða í fyrsta árs nýrækt eftir því, hvort notaður er harðgerður eða lin-
gerður stofn sömu grastegundar. Þessi mismunur nemur um 7 milljónum króna,
ef hann er talinn sambærilegur á helmingi allrar nýræktar ársins 1963. Að þessum
upplýsingum fengnum og fyrri athugunum er nú ákveðið, að þeir stofnar, sem
reyndust beztir við fyrrgreinda athugun, verði teknir upp í fræblöndu ársins 1964,
en þeir hafa að litlu leyti verið notaðir áður.

Í áframhaldi af þessu vali á hentugu grasfræi hefur það verið verkefni jurta-
kynbótadeildar að safna efnivið í íslenzka fræstofna, eins og getið er um í álits-
gerð um rannsóknir á kali í tún um 1963.

Úrval af ýmsum helztu nytjagrösum hefur verið gert á undanförnum árum, og
hefur stofnfræi nú þegar verið komið til framræktunar erlendis. Er því væntanlegt
fræ af íslenzkum grastegundum á næstu árum.

Þessar rannsóknir stuðla mjög að því að auka heyfeng á hvern hektara lands
og varna því, að aukið tjón verði af völdum kals,

Í meðfylgjandi töflu er sýnd uppskera heys Í hestum á hektara, eins og hún
var á öllu landinu á árunum 1943 til 1963. Sést þar, hve töðufengur er skertur þau
árin, sem tún hefur kalið. Nemur það uppskerutjón milljónum króna þau árin, sem
tún hafa kalið. Til dæmis er tjónið 1962 áætlað um 50 milljónir króna. Ef unnt
væri að koma í veg fyrir svo alvarlegt tjón með notkun harðgerðari grasastofna,
væri mikið áunnið í ræktunarmálum.
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