
  
 

 
På hele Sør- og Østlandet har det vært tørke, 
og mange frøenger lider. En jevnere fordeling 
av nedbøren over landet hadde vært ønske-
lig! Men vi får ta det vi får, litt har det kom-
met de siste dagene, så det hjelper i hvert 
fall.  

 
 
 

 
 

Sjekk spiring i gjenlegg uten dekkvekst 
I det siste har det vært noen spørsmål om hva man gjør med gjenlegg uten dekkevekst som spirer dårlig 
av ulike grunner. I de fleste tilfeller har det nok vært for tørt, og da er det spørsmål om frøet ligger uspirt 
eller om det er spirt og tørket bort etterpå. Dersom frøet ikke har startet spireprosessen er det mulig å 
rispe litt i overflata, men i de fleste tilfeller er nok omsåing det beste alternativet. Da må man i såfall ta 
hensyn til dagens dato og siste frist for såing av de ulike artene: 

- Sauesvingel 15. juni 
- Engrapp 20.juni ( er man kjapp er det fremdeles mulig!) 
- Strandrør 1. juli 
- Bladfaks 15. juli 

 

Ugrassprøyting i gjenlegg uten dekkvekst  
Vi ønsker å minne om sjekk av ugrassituasjonen i gjenlegga, særlig der det ikke dekkvekst. Pass på at de 
ikke gror ned i ugras, store planter om høsten er utgangspunktet for en stor avling i førsteårsenga, da må 
det ikke få gro ned i ugras.  
Bladfaks, engrapp, rødsvingel, sauesvingel og strandrør legges normalt uten dekkvekst.  
I bladfaks, engrapp, rødsvingel og sauesvingel kan det benyttes Hussar for bekjempelse av grasugras, først 
og fremst tunrapp og knereverumpe.  
• I Bladfaks kan det benyttes inntil 10 ml Hussar OD + 40 ml Renol  
• I Rødsvingel, 5 – 10 ml Hussar OD.  
• I Sauesvingel inntil 5 ml Hussar OD.  
• I Engrapp inntil 5 ml Hussar OD.  
For de tre sistnevnte artene står det litt forskjellig med hensyn til bruk av Renol, men en kan bruke Renol i 
alle artene, en skal være sikker på at plantene er store nok ved sprøyting. De må ha minst 2,5 blad før de 
tåler behandlingen, det vil si at da er de største plantene noen større. Sauesvingel bør ha 5 blad før det 
benyttes Renol.  
Sjekk hvor store plantene er før du sprøyter med Hussar, dersom det har kommet mye ugras og du er 
redd plantene kan være for små vil det være et alternativ å bruke 150-200 ml Ariane først for å slå ned 
det to-frøblada ugraset for at gjenlegget ikke skal få for stor konkurranse.  
I strandrør er det ikke så mange midler å velge mellom, i praksis bare Ariane S i en dose 200 – 250 ml/daa 
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Med hilsen fra:  
Erik Aaberg Norsk Landbruksrådgiving Oppland 
Jørn Ketil Brønstad Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 
Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
John Ingar Øverland Norsk Landbruksrådgiving Viken 
Trond Gunnarstorp Norsk Landbruksrådgiving Sørøst 
Astrid Gissinger Norsk Landbruksrådgiving Agder 
Stein Jørgensen Hedmark Landbruksrådgiving 

 

Når blir det tresketid? 
De forskjellige artene vi frøavler bruker ulik tid fra blomstring til moding. Dersom en følger med når 
enga blomstrer kan en få et godt anslag for når en kan forvente høsting. I tabellen under har vi satt 
opp noen tall vi har funnet for noen av artene. 
 
Omtrentlig antall dager fra full blomstring til strenglegging, nedsviing eller direktehøsting: 

Art Strenglegging Direktetresking 

Timotei 35  43  

Flerårig raigras 33 (30-37) 40-45  

Engsvingel  25  32  

Rødsvingel 25  32-35  

Hundegras  25-28   

Engrapp 25-33  35-40 

Hvitkløver 23-28  

Rødkløver 30-35 42 

Det er en frøskatt i enden av regnbuen! 
 

 
 


