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Behandling av frøhalm, pussing 
I engsvingel og timotei vil kutting ikke være negativt for frøavlinga neste år, men i år med behov 
for ekstra fôr er det aktuelt å fjerne frøhalmen, noe som heller ikke er negativt så lenge det ikke 
brukes maskiner som gir kjøreskade.

Pussing av lang stubb i engsvingel og timotei? 
Dersom det etter tresking av timotei og engsvingel er lang stubb, >15 cm, bør den snittes etter 
tresking slik at den ikke er høgere enn 10 cm. 
Høstgjødsling, 2-3 kg N/daa, i engsvingel er normalt anbefalt og bør gjøres kort tid etter 
tresking og seinest i slutten av august. Sterk gjødsling kan være uheldig dersom en får kraftig gjen-
vekst som ikke blir pusset vekk eller brent om våren. 
Høstgjødsling er ikke vanlig i frøåret i timotei, ønsker en å bruke gjenveksten til fôr kan en godt gjøds-
le 3-4 kg N etter tresking. 
 
Høstbehandling av andre arter 
I raigras, rødsvingel, sauesvingel, engrapp, engkvein, bladfaks og hundegras skal frøhalmen fjernes, 
men vi mangler forsøk som sikkert bekrefter at det er slik i de tre sistnevnte. 
Tabellen som er hentet fra Trygve Aamlids artikkel i Norsk Frøavlsnytt 3 2011 om pussing og fjerning 
av frøhalm i rødsvingel og sauesvingel viser hvor viktig denne høstbehandlingen er i disse artene og 
det poengteres at pussing skal gjøres innen tre uker etter høsting. 
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Beregn tidlig tresking av engkvein 
Som de andre artene har også modninga i engkvein gått svært raskt framover og vi ser at engene be-
gynner å se høsteklare ut noen steder allerede. Vi anbefaler at engkveinavlerne sjekker hvor lett frøet 
lar seg slå løs nå. Det er helt klart at en ikke skal trekke denne treskinga langt utover høsten i år. 
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