
  

 
 
Sommeren har kommet tilbake i sørlige 
deler av landet. Dette fører til god vekt 
som de som har en fôrslått på høste etter 
frøhøsting. Vær oppmerksom på høste-
tidspunktets innvirkning på overvintring 
og frøavling året etter. Unngå kjøreska-
der! 
 
 

 

Sviing av rødkløver 
Nedsviing bør skje ca. 5 uker etter maksimal blomstring, men likevel ikke seinere enn ca. 15. sep-
tember.  
 
God uttresking av kløverfrøet krever at frømassen er tørr og at en kjører sakte. Om frøtap og kjø-
rehastighet se Jord- og Plantekultur 2016 side 236. Tørt varmt vær, som vi har nå, gir de beste for-
hold for å berge avlinga, dersom været slår om før en har fått tresket må en ikke fristes til å treske 
under dårlige forhold, det vil bare føre til et stor frøtap. 

 

Grasugrasbekjempelse  
Ugrasbekjempelse i kløverfrøgjenlegg om høsten 
Tunrapp kan hemme kløverfrøgjenleggene betydelig, både i hvitkløver og rødkløver, slik at en be-
kjempelse er aktuelt. Norsk Frøavlerlag har en Off-labeltillatelse for bruk av Select + Renol om høs-
ten i kløverfrøgjenlegg. Nødvendig etikett og skjema om ansvarsforhold finner du på 
http://www.froavlerlaget.no/ . Bruk 40-50 ml Select + 40-50 ml Renol/daa etter høsting av dekk-
vekster. Dekkveksthalmen bør fjernes slik at en får god dekning av sprøytemidlet på tunrapp-plan-
tene.  
 
Atlantis om høsten i timoteigjenlegg 
Norsk Frøavlerlag har en off-label godkjenning for bruk av Atlantis i gjenlegg til timoteifrøeng om 
høsten mot markrapp og annet grasugras. Se off-label her: http://www.froavlerlaget.no/off-label-
godkjenninger/. I forsøk i 2008-2009, da det ble anlagt forsøk med Atlantis i gjenleggsåret, ble det 
oppnådd god effekt med 6,9 g/daa, uten at det gikk ut over avlinga. 13,9 g/daa ga bedre effekt 
mot grasugras, men førte til en liten avlingsreduksjon i forhold til usprøyta.  
 
Puma Extra er aktuelt mot markrapp, timotei og noen andre grasugras i engsvingel- og raigras-
frøeng 
I 2009 ble det gjennomført forsøk med bruk av Puma Extra mot grasugras i engsvingelfrøeng, et 
felt i gjenleggsåret og et felt i etablert frøeng. Om høsten i gjenleggsåret ble det sprøytet 14. sep-
tember og i den etablerte enga ble det sprøytet 23. september. I begge felt ble det betydelig mer-
avling for behandlingene med 100 ml Puma Extra/daa. Puma Extra har også noe effekt mot knere-
verumpe, men en kan ikke forvente like god effekt mot den som mot markrapp og timotei. 
 
 
Ugrasbekjempelse i engrapp og rødsvingel om høsten 

Innhold: 
 Sviing av rødkløver 

 Grasugrasbekjempelse 

 Fjerning av halm fra dekkvekst 

 Gjødsle gjenlegget før tresking? 

 Tidspunkt for høsting av fôr i frøeng 
 

Frønytt 20-2016       14/9-16 

http://www.froavlerlaget.no/
http://www.froavlerlaget.no/off-label-godkjenninger/
http://www.froavlerlaget.no/off-label-godkjenninger/


Boxer er tillatt brukt om høsten i gjenleggsåret i engrapp og rødsvingel. Effekten av en slik behand-
ling er god på spirende ugras av tunrapp og knereverumpe, mens etablert ugras vil ikke bekjempes 
eller bekjempes dårlig. Mest effektivt vil en behandling være om gjenlegget pusses slik at det kom-
mer lys til i bunnen som gir ny spiring av ugras. 
I forsøk med bekjempelse av grasugras i engrapp med Hussar oppnådde en best resultat, det vil si 
ugrasbekjempelse og frøavling, ved å benytte Hussar to ganger i gjenleggsåret hvor siste sprøyting 
var 17. september, da ble det ikke benyttet Hussar i frøåret. I det samme forsøk var også Boxer 
med som høstsprøyting, men en oppnådde ikke bedre bekjempelse av tunrapp med denne be-
handling, likevel dersom forholdene for nyspiring av tunrapp er tilstede kan Boxer være aktuell. Se 
Jord- og Plantekultur 2016 side 178 - 183. 
 
 

 
 

Fjerning av halm fra dekkvekst 
 
Noen 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 stoppe med mye halm i treska, siden det da blir store halmdunger.  
Puss ned halmstubben til 5-10 cm med halmknuser. 

 
  

Gjødsle gjenlegget før tresking? 
Mange har gjenlegg som ble sådd 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. 
 

 
 

Tidspunkt for høsting av fôr i frøeng 
Høsting av fôr etter frøhøsting kan være aktuelt, særlig i år med fôrmangel. Tidspunktet for høsting er 
avgjørende for overvintring og frøavling neste år. 
 
Timotei 
Om fôrslåtten ble tatt 15. september eller 15. oktober ga ingen innvirkning på frøavlingen. En utset-
telse av fôrslåtten fra 15. september til 15. oktober ga noe økt tørrstoffavling, men hadde negativ 
virkning på fôrkvaliteten. Det er svært viktig at en unngår kjøreskader ved en slik fôrslått. Sånn sett vil 
det være best å satse på en slått i siste halvdel av september. Høsting av gjenvekst uten at enga ble 
gjødslet etter frøtresking førte i forsøkene til redusert frøavling neste år (Jord- og Plantekultur 2016 
side 240-245) 
 
Engsvingel 
Forsøk har vist at i områder med ustabilt snødekke er engsvingelplantene utsatt for overvintringsska-
der hvis det isolerende laget av stubb og gjenvekst avpusses om høsten. I områder der snødekket er 



mer stabilt, har avpussing om høsten mindre betydning, og det kan være aktuelt å ta en fôrslått. Det 
er viktig at en unngår kjøreskader, og derfor bør en ta sikte på å ta slåtten i første halvdel av septem-
ber. 
 
Hundegras 
I hundegras kan det være aktuelt å ta en avpussing/fôrslått først i september. Senere avpussing kan 
føre til redusert frøavling året etter. 
 

 
 
Nye frøpriser 
Vedlagt til Frønytt er listen med nye frøpriser, de finnes også på Norsk Frøavlerlags nettside:  
www.froavlerlaget.no 
 
 

 

Jørn Ketil Brønstad Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 959 04 768 
Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 900 89 399 
John Ingar Øverland Norsk Landbruksrådgiving Viken 958 80 143 
Trond Gunnarstorp Norsk Landbruksrådgiving Øst 481 63 082 
Astrid Gissinger Norsk Landbruksrådgiving Agder 917 63 115 
Stein Jørgensen Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 991 60 503 
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