
  
 

 

Til alle frøavlere 
 
Det aller meste av frøet har nå kom-
met i hus, så det er viktig å følge 
med frøet som ligger på tørka. Min-
ner samtidig om høstbehandling, 
som ble beskrevet i siste frønytt. 
 
 

 
 
Pussing av frodige gjenlegg 
 
Flere frøavlere har kommet med spørsmål om de bør pusse på frodige gjenlegg av rødkløver og timo-
tei. Vi har normalt ikke lagt vekt på pussing av disse artene om høsten og de har mange ganger stått 
veldig frodige om høsten uten at det har vært gjennomført noen pussing. 
I Jord- og Plantekultur 2014 er gjengitt resultater fra gjenlegg til rødkløverfrø med forskjellig dekk-
vekst + med og uten pussing seint om høsten. Der konkluderes det med at både for tynne og for 
tykke gjenlegg er uheldig, derfor kan det være aktuelt å pusse ned spesielt tykke gjenlegg av rødklø-
ver ved vekstavslutning. Da pusses plantene ned til 5 cm plantehøgde. 
Frodig timotei kan pusses om høsten men det er ikke nødvendig, det bør gjøres i løpet av september, 
seinest første uke av oktober og ikke stubb lavere enn 5 cm. 
Dere kan også lese mer om optimal høstbehandling i forskjellige arter i artikkelen fra «Norsk Frøavls-
nytt»: http://froavl.no/sok/PDF/2013/2/855.pdf. 
Gjenlegg av strandrør ikke må pusses sjøl om den har blitt veldig lang utover høsten, den har behov 
for opplagsnæringen for overvintringen. Den kan pusses til våren. 
 
 

Gjødsling av blasse gjenlegg 
 
En del dyrkere opplever at gjenleggene er blasse (svært lyse), dette skyldes nok at det meste av næ-
ringen er brukt i løpet av den lange vekstsesongen. Her er det viktig å få ut gjødsel så raskt som mulig.  
 

Soppsprøyting i engrapp og rødsvingel 
 
I dyrkingsveiledningen til  Bioforsk anbefales sprøyting hvis det er over 5 % soppangrep, aktuelt mid-
del er Acanto Prima (offlabel). Forsøk i engrapp har midlertid vist at bekjempelse på høsten har liten 
eller ingen effekt. Denne bør derfor bekjempes mellom begynnende strekningsvekst og skyting i 
engåra 
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Boxer er et middel som kan brukes i raigras, rødsvingel og engrapp, det må ha minst gått 2 måneder 
fra såing og kulturplantene må minst ha et synlig sideskudd (BBCH 21-29). Kan også brukes etter tres-
king i frøårene, men primært i gjenleggsåret. God virkning mot nyspirt tunrapp, annet grasugras, rød-
vetann og vassarve.
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