
  
 
 

 
Etter en lengre godværsperiode der mye 
våronn er blitt unnagjort på Østlandet 
kom endelig regnet som det var behov for 
i både gjenlegg og frøenger. 
 
 
 

Ugrasbekjempelse 

Bekjempe flekker med ugras i frøenga 

I mange frøenger er det tuster med ugras vi ikke ønsker å få med frø av i avlinga; 
timotei i rapp, alsike i hvitkløver og hundegras i engsvingel for eksempel. I engrapp 
vil det være lett å se timotei i enga nå, antakelig vil det også være lett å se hunde-
gras i engsvingel nå også, mens en nok bør vente litt enda før alsikeplantene er 
lette å oppdage i hvitkløveren. Punktbehandling kan gjøres med en håndholdt 
«weedwiper». Den består av et rør hvor en fyller et ugrasmiddel og som samtidig 
er skaft, nederst er det en veke som fuktes av ugrasmidlet. Weedwiperen kan fåes 
i forskjellige arbeidsbredder, i alle fall fra ca 10 til ca 30 cm. Det finnes også noen 
typer hvor veken ikke er montert vinkelrett på skaftet. Så vidt vi vet finnes det no-
en weedwipere på lager hos FKA, de kan sikkert også skaffes fra andre plantevern- eller såfrøfirma. 

I de fleste tilfellene vil en benytte glyfosat i weedwiperen, bruk da en del glyfosat og to deler vann. 
Dersom en ønsker å se hvor en har behandlet kan en tilsette fargestoff, Basisblå (blå markerings-
farge), fargen er synlig i ca en halvtime etter den er påført plantene. I hvitkløver mot alsike kan det 
tenkes at Tomahawk/Spitfire/Starane 180 er bedre egnet middel, mest sannsynlig vil glyfosat 
fungere god nok der også. 

Bruk av Basagran 

Etter forrige frønytt med fokus på ugraskamp har vi fått tilbakemelding på at det bør nevnes at 
Basagran SG er så dyrt og effekten såpass dårlig mot en del arter at man bør alltid vurdere om lu-
king kan være vel så billig og mer effektivt. Vær oppmerksom på at Basagran SG har god effekt på 
linbendel, vassarve og tunbalderbrå i tillegg til balderbrå (om den ikke er for stor), disse ugrasa bør 
en unngå frø av i kvitkløverfrøavlinga. Sjekk enga nøye før du bestemmer deg for hvilket tiltak du 
velger. 

Skadedyrbekjempelse 

Etter at vi har hatt en så tidlig vår må en også være forberedt på noe tidligere skadedyrbekjem-
ping, men det er stor forskjell i utvikling forskjellige steder. Tidligere har det vært en tommelfing-
erregel at en sprøyter mot midd og timoteiflue når løvetann blomstrer i enga, ofte i perioden 17.-
25.mai i de tidligste strøk. Det kan bli noe tidligere det blir i år, mye tidligere er vanskelig å si etter-
som det har vært ganske kalde netter den siste tida. 
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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 

 

Vi minner også engsvingeldyrkerne og muligens også raigrasdyrkerne om å følge med i vårkornet 
og se om det blir næringsstikk av bladminerflue. Dersom en det blir en del av det så er det fare for 
angrep også i engsvingel og sikkert også raigras, altså et insektsprøytebehov også i første års eng-
er. 
 

Oppdaterte dyrkingsveiledninger 

Dyrkingsveiledninger for alle arter finnes på www.froavl.no og skal nå være oppdatert foran 2014-
sesongen. Via denne siden er det også mulig å søke etter artikler i «Norsk frøavlsnytt» og  
Jord og plantekultur 
 

 
 
 

http://www.froavl.no/

