
  
 

 
 
 
 
 
 

Sein behandling med ugrasmiddel i frøeng? 

I frøeng/gjenlegg av engsvingel, timotei, engrapp, rødsvingel, raigras og kløver kan det benyttes forskjellige 
ugrasmidler mot i hovedsak grasugras om høsten. Hvor seint kan vi bruke midlene er spørsmålet nå etter 
lang tid med stadige nedbørsperioder som har utsatt muligheten for sprøyting? 

I Engsvingel, flerårig raigras og i rødsvingel har det vært off-labelgodkjennelse for bruk av Puma Extra i 
dose 50 - 100 ml/daa om høsten eller våren i frøåret. Puma Extra bekjemper timotei, markrapp og noe 
knereverumpe. Denne godkjennelsen er søkt regodkjent men vi har ikke fått beskjed om at den er i orden 
enda. I forsøk ble Puma Extra benyttet ca 20.-25.september med godt resultat. 

I gjenlegg til timotei ble Atlantis brukt i forsøkene 11.-12.september med god resultat mot markrapp. Om 
en enda seinere behandling kan benyttes har vi ikke forsøksresultater på, men med erfaring fra bruk av 
Atlantis i høstkorn om høsten vet vi at det går bra på de små kornplantene selv om det er seint. Vi tror 
derfor det vil gå bra også i timoteifrøeng og dosen bør være 12 - 14 g/daa + olje (Mero). 

Boxer kan benyttes i grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp om høsten mot tunrapp, knereverumpe, 
klengemaure og andre tofrøbladet frøugras. Forutsetningen for en god effekt er at ugraset er så smått at 
midlet i hovedsak tas opp av røttene. Det er ikke satt noen begrensing fordi det er seint. Dose 100-150 
ml/daa. 

Select + Renol kan benyttes om høsten i gjenlegg til rødkløver og hvitkløverfrøeng mot tunrapp og andre 
grasarter unntatt kveke. Det er ikke sagt noe om begrensninger i tidspunkt, dosen er 30-40 ml Select + 30-
40 ml Renol/daa. 

Sein pussing av frøeng og gjenlegg til frøeng? 

Etter frøhøsting og tresking av dekkvekst til frøgjenlegg bør lang stubb pusses ned. Så seint som nå vil 
gjenveksten av frøenga etter pussing bli liten. Dersom massen som pusses av er betydelig kan den hemme 
graset som knapt rekker å vokse gjennom den avpussa massen før veksten stopper. I det tilfellet vil det 
være bedre å vente med pussing til om våren før vekststart. Er det kun lang kornstubb i gjenlegg og som 
ikke hemmer gjenlegget kan en godt pusse nå om det ikke er for bløtt. 

Gjødsling kan godt gjøres selv om det har blitt seinere enn ønskelig, spesielt i gjenlegg som er litt svakt. 
Engrapp skal gjødsles seint uansett, slutten av september/begynnelsen av oktober. 
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