
  
 

 

Til alle frøavlere 

Det meste av frøet er nå kommet i hus, det 
som ikke er tresket er rødkløver og litt eng-
kvein. De siste ukers vær mye nedbør på øst 
og sør-landet, har satt en stopper for all tres-
king. Det hele toppet seg med ekstremværet 
«Petra» den siste uka. Men etter regn kom-
mer det sol. 
 

 

 
 
 
 

Høstbehandling - grunnlag for neste års avling 
Gjødsling og pussing/slått av frøenga kan være avgjørende for en god frøavling neste år, ingen 
enger skal ha lang stubb stående vinteren over. Hvis det blir sein tresking av dekkvekst, kan det 
gjødsels før tresking. I forrige nummer av Frønytt ble arten timotei, engsvingel, rødsvingel og eng-
rapp omtalt. 

Engkvein 
Fjern frøhalm (forsøk har vist 10-15% avlingsreduksjon ved bare å kutte frøhalmen) og puss ned 
lang stubb (ned til ca 5 cm) straks etter tresking. Ytterligere pussing er neppe nødvendig (det an-
legges forsøk på Landvik nå for å undersøke dette nærmere). Høstgjødsling ca 1.september (eller 
straks etter tresking) med 2-6 kg N/daa, minst til Nor og mest til Leikvin, Leirin midt i mellom. 
 
Strandrør 
Høstgjødsling bør være gjennomført nå, dersom den ikke har fått gjødsel bør det gjøres så snart 
som mulig (ca 7 kg N/daa). Gjenveksten skal ikke pusses ned, strandrør har behov for å ta vare på 
opplagsnæring som er i de lange skuddene sjøl om gjenveksten kan bli betydelig. 
 
Bladfaks 
Puss ned stubb straks etter tresking og gjødsle med 4-5 kg N/daa i første halvdel av september. I 
begynnelsen av oktober er det aktuelt å pusse ned enga til 5-10 cm, det gjelder både gjenlegg og i 
frøåra. Bladfaks skal i motsetning til strandrør ikke ha lange skudd når den går inn i vinteren. 
 
Hundegras 
Hvis gjenveksten av hundegras er stor er det en fordel å pusse enga i begynnelsen av september. 
Hundegras skal ha 3-4 kg N på samme tidspunkt, uavhengig av gjenvekst.  
 
Sauesvingel 
I sauesvingel er det svært viktig at frøhalmen fjernes og enga pusses til 4-5 cm, det bør være gjort 
nå.  4-5 kg N gis ca 1. oktober. I gjenleggsårets er det sjelden behov for pussing, men gjenlegget 
bør få 4-7 kg N i løpet av høsten, gjerne fordelt på 2 tidspunkter. 
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Fjerning av halm fra dekkvekst 
 
Mange gjenlegg med dekkvekst er ennå ikke tresket, hva gjør en med halmen fra dekkveksten? Er 
det svake/tynne gjenlegg er det fordel å få fjernet halmen etter tresking. Så gjenlegget får mest 
mulig lys og mindre konkurranse fra knust halm. Her må en vurdere om muligheten for å få fjernet 
halmen etter tresking på en skånsom måte, slik at en ikke kjører i stykke gjenlegget med ekstra 
trafikk. 
Knuses Halmen pass på at en har skarpe kniver på halmkutteren og at halmen spres jevnt. Unngå å 
stopper med mye halm i treska, så det blir store halmdunger.  
Puss ned halmstubben til 5-10 cm med halmknuser. 
  

Gjødsle gjenlegget før tresking? 
 
Mange har gjenlegg som ble sådd lovlig sent, hvor dekkveksten blir treskeklar i seneste laget. Dette 
kan gå ut over neste års avling, og vi anbefaler å gjødsle slike gjenlegg allerede før tresking, for å sikre 
et godt gjenlegg. Dette er viktigst i engsvingel og timotei, men vil også gjelde for de andre artene som 
såes med dekkvekst. 
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