
Begynnende blomstring i timotei, nå er 
den i full blomst noen steder. Foto: 
Knut Søyland 

  
 

 
 
Når frøengene blomstrer kan vi begynne å tenke på når 
frøtreskingen kommer. En kan også begynne å tenke på om 
alt er klart i tørka og om treskeren er klar. 
 
 

 

Når blir det tresking? 
Allerede nå kan en i flere av artene vi frøavler begynne å beregne tresketidspunkt sjøl om været 
framover kan endre tidspunktet en del.  
Tabellen under viser forslag til tresketidspunkter i forhold til blomstring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I kløverartene kan en ikke kun se på hvilken dag det er 
maksimal blomstring det må samtidig være godt vær for 
de pollinerende insektene, vi skal altså ha tilstrekkelig tørt 
og varm vær den dagen som vi legger til grunn for bereg-
ningen. 
 
I flerårig raigras må vi følge med i blomstringen ved å stu-
dere småaksene. Blomstringen starter ca midt på akset, og i 
småakset er det blomsteranleggene nederst som starter 
først. Det er normalt at blomstringen i raigras strekker seg 
over lang tid, men under ugunstige forhold, regn, kan den bli ekstra lang. Det vil i så fall føre til at vi 
får et problem med å bestemme tresketidspunkt. Dersom en velger å vente på de siste er utviklet og 
modent kan de første og største ha drysset.  Vi har ikke erfaring med skårlegging i raigras i Norge men 
er raigraset svært mismodent kan det være et tema, i så fall må en bestemme seg før det mest 
modne drysser.  

 Fra skyting 

til blomst-

ring 

Fra blomstring til: 

Art Skårlegging 

Direkte-

tresking 

Timotei 19 35 43 

Flerårig raigras 15 33 (30-37) 40-45 

Engsvingel 15 22-25 28-32 

Rødsvingel 21 25 32-35 

Hundegras 21 25-28 32-35 

Engrapp 16 25-33 35-40 

Engkvein  21(?)  

Hvitkløver  
23-28 (ned-

sviing) 
 

Rødkløver  
30-35 (ned-

sviing) 
42-50 
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Innhold: 
 Når blir det tresking? 

 Pass på ugraset i frøgjen-
legg uten dekkvekst 

 

Nesten full blomstring i en hvitkløver-
frøeng i Telemark. Foto: Silja Valand 



 

 

Pass på ugraset i frøgjenlegg uten dekkvekst 
Der der er sådd uten dekkvekst er det viktig å passe på at en bekjemper ugras før det hemmer gjenlegget. 
Nedbøren som har kommet har sikkert gitt gode forhold for både gjenlegg og ugras nå. I gjenlegg hvor Hussar 
kan benyttes kan det være aktuelt å bekjempe noe ugras med andre midler før det er mulig å benytte Hussar, 
Ariane S eller Starane XL+MCPA vil i så fall være mest aktuelle, ikke la annet ugras ta overhånd i påvente av at 
gjenlegget er stort nok for Hussar. 
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