
 

 

Veckans växt v. 2 2011 

Alsikeklöver (Trifolium hybridum L.) 
Alsike är en liten obemärkt by knappt 20 km sydost om Uppsala, 
men den har lämnat sitt bidrag till eftervärlden genom en 
klöverart som Linné fann här. Han kallade den ‘hybridum’ 
eftersom han såg den som en hybrid mellan rödklöver och 
vitklöver. Alsikeklövern är, som de båda övriga arterna, flerårig 
och ser ut som en lika högrest fast lite mer spenslig rödklöver. 
Blomhuvudet är typiskt vitt-rosavitt med tydlig rosa bas. I 
Sverige är den spridd upp till södra Norrland och söderut i 
Europa i de centrala och östra delarna. Alsikeklövern saknas till 
stora delar i Frankrike och helt i Spanien och Portugal. 

”Alsikeklöfvern tål fuktiga lägen och är genomgående 
anspråkslösare i fråga om jordart än rödklöfvern”, hävdade 
Anders Gustaf Kellgren i sin bok De i Sverge i stort odlade 
kulturväxterna (1904). ”Denna klöfverart är om möjligt härdigare 
än rödklöfverns härdigaste former samt regelbundet varaktigare, 
men utvecklar sig långsammare och ger full skörd först på tredje 
året (i andra årets vall). Fodervärdet är snarare högre än lägre än 
rödklöfverns och ej så variabelt efter olika långt framskriden 
utvecklingstid.” 

Arten har varit i odling sedan 1700-talet och med tanke på dess 
många fördelar är det kanske synd att den inte har utnyttjats och förädlats i än högre grad. Den 
svenska fröarealen av alsikeklöver är bara en bråkdel av vit- och framför allt rödklöver som är vår 
klart dominerande vallbaljväxt. Med tanke på att bin och humlor mer än gärna ”drar” på just 
alsikeklöver vore den svenska växtodlingen verkligen betjänt av större arealer av denna vackra och 
sympatiska klöverart. 

Gå gärna in på Svensk Raps AB trevliga sida om vallfröodling och njut av den vackra bilden på en 
perfekt frövall av alsikeklöver! 
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