
  
 

 
Med høge temperaturer skjer veksten i 
enga raskt. Følge med slik at ikke behand-
lingstidspunktene flyr fra deg! 

Gode svar er det vanskelig å komme med 
på generelt basis når vi skriver Frønytt. 
Kontakt derfor din frørådgiver direkte for 
å diskutere enkeltenger. 
 
 
 
 
 
 

Markdager 
• Akershus og Østfold: 17. juni kl 16.00 hos Tollef Grindstad. Trygve Aamlid fra Bioforsk 

deltar på markdagen. 
• Vestfold: 18.juni. kl. 18.00. Thor Johan Thorød i Stokke. Tema rødkløver og timotei og 

visning av pickup til frøtresking. Markdagen er i samarbeid med NLR Viken hvor vi skal se 
på felt i «agronomiprosjektet» med tiltak mot jordpakking.  

• Buskerud: Torsdag 26.juni kl. 18.00 hos Eldor Bjerke, Ask på Ringerike. Hovedtema rød-
kløver og timotei, om mulig også hvitkløver. 

 
Husk sprøytevask 
Ved bruk av grasugrasmidler, spesielt Agil og Focus Ultra, minner vi nok en gang om viktighe-
ten av god sprøytevask ved bruk av disse midlene, se etikettene. Slurv med dette kan få ka-
tastrofale følger i påfølgende kulturer som sprøyta brukes i. 

 

Vekstregulering 
Timotei: Hvis det er stort legdepress og du har behandlet med CCC tidligere, kan det være behov for 
30 ml Modus fram til skyting av timotei. Hvis enga er tørr, bør man gå ned i dose.  
Rødkløver: Dette er aktuelt fram til de første knoppene er synlige 

 

Vanning av frøeng 
Mange steder begynner det å bli tørt nå, grasfrøeng bør ha god vanntilgang tidlig fram til 
skyting. Etter skyting skal en være forsiktig med vanning. Kløver kan ha behov for vanning, 
hvis rødkløver er tørr bør det vannes til og med begynnende blomstring. Ved begynnende 
blomstring sikrer vanning god nektarfylde i blomstene. 
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Skadedyrbekjemping 
Sprøyting mot kvitaksmidd i annet års og eldre frøeng er aktuelt i mange av grasartene. Særlig 
viktig i engkvein, sauesvingel og rødsvingel, men også i engrapp og engsvingel. Kvitaksmidd kan 
også gi skade i de andre grasartene. Fastac 50, 30-40 ml/daa når løvetanna blomstrer i enga, 
ofte i perioden 20. - 25.mai.  Aktuelt å blande med vekstregulering, eventuelt også med sopp-
middel. Den har flere generasjonen og det er aktuelt med sprøyting fram til skyting, de som ikke 
har nådd å sprøyte mot kvitaksmidd kan fremdeles få effekt ved å foreta sprøyting nå 
 
Timoteiflue i timotei og grastege (i flere av grasartene) kan også gjøre noe skade. Der en har 
erfaring med at timoteiflua ofte fører til skade, bør det brukes et pyretroid, ofte på et litt seine-
re tidspunkt enn ved bekjemping av kvitaksmidd, 20. - 30. mai. Når skaden observeres i enga er 
det for seint å sprøyte. 
 
Bekjemping av grastege kan gjøres etter behov når en ser tegenymfene i enga, uten at skade-
terskelen er godt verifisert er det tidligere brukte en skadeterskel på en tege pr strå. 
 

Bekjemping av kløversnutebille bør gjøres like 
før blomstring. Før blomstring kan det benyt-
tes et pyretroid, (Fastac, Karate, Decis eller 
Sumi-Alpha) eller Biscaya. Når blomstringen 
har startet kan kun Biscaya benyttes og da 
bare om natta. 

Bildet til høyre er fra forsøk med pussing og 
viser blomsterknoppen som har strekt seg 
langt allerede, ved pussing 5 dager tidligere 
var blomsterstenglene ca. 1 cm. 

 

Det har vært tilfeller av myrstankelbein i rødsvingel og bladfaks. Larvene kan gjøre skade fram 
til Sankthans. 

 

Falskt såbed 
Ved gjenlegg uten dekkvekst (med falskt såbed) er det viktig å gjøre ferdig såbedet tidlig, slik at 
ugraset rekker å spire frem før sprøyting og såing av gjenlegget. Falskt såbed er mest vanlig i eng-
rapp og rødsvingel.  

Ved såing i det falske såbedet er det viktig å være nøye med å ha gode såforhold og sikre at frøet får 
god jordkontakt. Hvis såbedet skulle være for løst er aktuelt med tromling før såing. Anbefalt så-
mengde 0,4-0,6 kg/daa der laveste mengde brukes ved ideelt såbed. Sådybde; 0,5-1 cm.  Såbedet 
skal ligge minst 1 måned før såing av frøet, og beregn sprøyting med Roundup 2 ganger. Aktuell 
dosering er 150-300 ml/daa der største mengde brukes mot tørkestressa, tofrøblada ugras. Det er 
anbefalt at det går ei uke fra siste sprøyting til såing om det ikke kommer nedbør i mellom, på 
grunn av fare for skade, men faren er nok ganske marginal.  



Frønytt 09-2014 

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 

 

Det bør ikke foretas noen ny jordarbeiding med mindre det er nødvendig på grunn av slemming, 
hardt såbed eller lignende. I så fall kan en rispe i såbedet med ei ugrasharv eller lignende redskap.  

Radavstand kan være 12 eller 24 cm. Såing på 24 cm har gitt høgere avlinger i tidligere forsøk med 
eldre engrappsorter, og dette antas også å gjelde de nyere sortene. Dersom en praktiserer stor rad-
avstand med såing i annenhver sålabb, bør de labbene som ikke brukes henges opp eller fjernes, slik 
at en forstyrrer falske såbedet minst mulig.  

Siste frist for såing av noen arter: Sauesvingel 15. juni, rødsvingel og engrapp 20. juni, bladfaks 
15. juli og strandrør 1.juli.

 

Frøtur, påmeldingsfrist til torsdag 5.juni 

NLR Viken arrangerer frøtur til Sverige, Örebro-Västerås området, tirsdag 8.juni til onsdag 
9.juli. Foreløpig har vi litt få påmeldte, men turen vil ganske sikkert bli gjennomført også med 
få deltakere. 
 
Mangus Karlsson i Lanmännen Lantbruk har ordnet dette programmet for oss:  
• Hans Eriksson, Västerängs Lantbruk, Ransta, Konventionell timotej och vitklöver 

• Stefan Andersson, Västra Ekeby Lantbruk, Kungsör, Ekologisk vitklöver och engelskt rajgräs 

• Gustav & Håkan Carlsson, Arboga,  Konventionell timotej, ängssvingel och rödklöver 
(intressant försök i grannens timotej, ny ängssvingel sort).  

• Christer Abrahamsson, Fjärdhundra, Konventionell rödklöver» 

 
To besøk tirsdag 8. før vi i Västerås tar inn på Elite Stadshotellet hvor vi spiser en tre tretters 
middag om kvelden og overnatter. Neste dag fortsetter vi litt lenger øst og besøker to frøavlere 
til før det er tid for retur.  Bussen starter fra fergekaien i Horten kl. 6.15, der er det enkelt å 
parkere, ca. 30 kr pr døgn. Kjøreturen er relativt lang og vi vil være tilbake på kvelden onsdag. 
 
 
Deltakeravgift:  
kr 1.800 ved overnatting i enkeltrom 
kr 1.500 ved overnatting i dobbeltrom. 
Deltakeravgift dekker bussreisen og middag i Västerås. Lunsj og drikke til middagen må hver 
enkelt betale direkte i tillegg. 
 
Påmelding til john.ingar.overland@lr.no Frist: Torsdag 5.juni.  
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