
 
 

 

 
Til alle frøavlere 
Det har vært en lang og kald vår. De fleste 
enger ser fine ut og vi forventer gode 
avlinger av timotei med slikt vær. I 
kløverengene har balderbråen rukket å 
vokse seg stor, da det ikke har vært gode nok 
sprøyteforhold for Basagran SG. 

 

Fokus på ugrasbekjempelse i rødkløvergjenlegg 
Vi ser at det er store mengder stor balderbrå i enkelte rødkløverfrøenger. Dette er et 
tilbakevendende problem. Til nå har det vært i kaldeste laget for bruk av Basagran SG. I 
tillegg er det varierte erfaringer med effekten. Mange 
velger derfor å heller satse på luking av balderbrå i 
rødkløverenga, selv om det er kostbart.  Det kan derfor 
være en god strategi å ha fokus på ugrasbekjempelse i 
gjenlegget, for å redusere mengden balderbrå spesielt. 
I rødkløvergjenlegg har vi ikke store valgmuligheter. 
Det er kun Basagran M75 eller 0,75 g Express SX + 50 
ml MCPA (Off-label) som er mulig inntil videre. 
Basagran M75 er vesentlig mer effektivt enn sin 
navnebror Basagran SG, pga tilsats av MCPA. Hvilket 
middel som bør velges avhenger av ugrasfloraen. 
Begge midler er ganske gode på balderbrå, men 
Express kan benyttes ved lavere temperatur enn 
Basagran M75. Og sprøyting på lite ugras er som kjent 
effektivt.  Har du mye då, meldestokk, rødtvetann eller 
vassarve bør du velge Express. Dersom det er 
gullkrage, haremat, linbendel, klengemaure eller tranehals er Basagran M75 et bedre valg.    
Ved bruk av Express i rødkløvergjenlegg er det noe fare for skader, men trolig ikke 
avlingsreduserende. Det er viktig å tilsette MCPA til Expressen, da den gjør virkningen noe 
mildere, og skaden blir mindre. Express + klebemiddel gir større skader på kløveren.  
Vi kommer til å jobbe videre med andre muligheter for å bekjempe balderbråen fremover, vi 
har muligens noen andre muligheter i ermet. 
 

Stort behov for vekstregulering i de fleste arter 
På grunn av de våte forholdene vi har hatt nå i vår er mange enger blitt svært tette, og har 
stort behov for vekstregulering. Antagelig utover standard doser. Timotei har hatt nærmest 
ideelle forhold med en varm april og en kald mai-juni, så der kan man forvente store avlinger 
dersom resten av sesongen blir bra. Ta hensyn til dette fremover i alle arter. Moddus M kan 
benyttes i alle arter, unntatt i strandrør, sauesvingel og hvitkløver, der vekstregulering er 
uaktuelt. Delt behandling er bedre enn én stor dose. Generelt bør man også være forsiktig 
med store doser på sent tidspunkt, da det kan oppstå problemer med å få akset til å komme 
ut av slira.    
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Soppbehandling? 
Siste uken er det oppstått en god del sopp i engrapp, bladfaks og engsvingel, spesielt i 1.års 
eng faktisk. Acanto Prima har en generell off-label godkjennelse i alle grasarter. I timotei og 
engsvingel kan også det 
benyttes Stereo off-label.  I 
strandrør, rødsvingel, 
sauesvingel og  engrapp er det 
søkt om Delaro off-label-
godkjent, men foreløpig ingen 
svar fra Mattilsynet.  
Soppbehandling kan være 
lønnsomt, i hvert fall der man 
tydelig ser sopp i enga.  De arter 
hvor vi har sett positive utslag 
for vår/sommersprøyting med 
soppmiddel er først og fremst 
engsvingel, timotei og engrapp. 
Husk at Stereo/Delaro + 
Moddus i tankblanding gir en 
ekstra stråforkortende effekt, så 
reduser dosen Moddus ca 20 % i 
forhold til opprinnelig tiltenkt 
Moddusdose. Men husk at vekstreguleringsbehovet er stort i år! 
 

Ikke fått sådd gjenlegget? 
Noen har kommet litt i klemma, da dekkeveksten er sådd uten at man har fått værforhold til 
å så gjenlegget. Det har da vært spørsmål om å høstså etter tresking av «dekkveksten». De 
fleste av artene som er beregnet sådd med dekkvekst har så langt krav til veksttid før høsten 
inntrer at dette vil være uaktuelt. Det er mulig å så timotei til midten av august og muligens 
kan det være aktuelt i raigras, men de andre artene vil dette være høyst risikabelt. Dersom 
plantene ikke får lang nok tid på vekst før vinteren inntrer risikerer man et helt år uten 
frøbærende stengler, og heller ingen inntekt fra dekkvekst.
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