
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Luking i frøenga 
I frøengene er det ikke mye mer å gjøre nå, men luking av ugras eller fjerning av frøtopper av andre kul-
turgras bør gjøres der det er behov. En ser at det kan øke på med kulturgras etter hvert som en hatt 
flere runder med frø på et areal. Når ugrasfrøet får stått å drysse for hvert år det er frø på arealet så vil 
også problemet fort øke fra å være ubetydelig til å utgjøre et problem. Det kan være alsike i hvitkløver, 
timotei i engrapp, hundegras i engsvingel osv. 
 

Gjenlegg skal en også følge med i, særlig er 
gjenleggene uten dekkvekst utfordrende å 
holde tilstrekkelig reine for ugras, regn 
med 2-3 ugrassprøytinger. Husk på at store 
planter i gjenleggsåret er viktig for å oppnå 
stor avling i første frøår. 
 
Husk at ugraset kryper inn fra kantene og 
at mye er gjort hvis du går rundt åkeren og 
luker langs kantene, pusser med beitepusser eller unngå å treske ytterste 0,5-1 m. 
 
Selv om frøfirmaene kan rense ut flere av de nevnte ugrasartene vil rensing gi større avrens for å sikre 
tilfredsstillende rent frø. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Foto: Harald Solberg 

 

Kultur Ugras en bør/ kan luke 

Engsvingel Kveke, raigras, hundegras, høymole 

Timotei Høymole, balderbrå 

Rødkløver Høymole, balderbrå 

Hvitkløver Alsike, balderbrå, høymole, timotei, 
minneblom, stemor 

Alle (glisne områ-
der) 

Floghavre, hønsehirse 

Frønytt 11-2018         22.06.18 

INNHOLD: 

• Luking i frøenga 

• Når blir det tresking? 

• Siste frist for såing av gjenlegg 



Når blir det tresking? 
Vi ser frøengene har startet svært tidlig å blomstre i år, da blir det også tidlig tresking. 
Noter dato for blomstring i frøenga, det gir en indikasjon på når en kan forvente skårlegging/frøtresking. 
Da må også tresker og frøtørke være klare. Sammenligner vi med 1992 som var et ille tørkeår da kom 
engsvingelfrøtreskingen ca 10. juli og timoteifrø ca 20.-25. juli. 
 
Tabellen under viser hvor lang tid en regner det går fra blomstring til tresking, men været i modningstida 
er avgjørende, tabellen er ikke en fasit. 

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 varmt vær den dagen som vi legger til 
grunn for beregningen. I hvitkløver har det 
vært godt nok vær lenge! 
I flerårig raigras må vi følge med i blomst-
ringen ved å studere småaksene. Blomst-
ringen starter ca midt på akset, og i småak-
set er det blomsteranleggene nederst som 
starter først. Det er normalt at blomst-
ringen i raigras strekker seg over lang tid, 
men under ugunstige forhold, regn, kan 
den bli ekstra lang, i år er derimot forhol-
dene tørre og varme og vil sikkert føre til en 
mer ensartet modning.  
 

Vi har notert full blomstring i noen enger i år, og får da følgende forventede treskedato: 
Timotei: blomstring 16. juni, tresking 29. juli 
Engsvingel: blomstring 8. juni, tresking 8. juli 
Rødsvingel: blomstring 5. juni, tresking 9. juli 
Hundegras: blomstring 5. juni, tresking 9. juli 
Engrapp: blomstring 6. juni, tresking 14. juli 
Hvitkløveren er i full blomst nå, og svis ned om 3-4 uker 
 
 

Siste frist såing av gjenlegg 
Ved gjenlegg uten dekkvekst (med falskt såbed) er det viktig å gjøre ferdig såbedet tidlig, slik at ugraset 
rekker å spire frem før sprøyting og såing av gjenlegget. Falskt såbed er mest vanlig i engrapp og rødsvingel.  

Siste frist for såing av noen arter: Sauesvingel 15. juni, rødsvingel og engrapp 20. juni, bladfaks 15. juli 
og strandrør 1.juli.  Siste frist betyr ikke at det er like greit som å så tidligere, store planter om høsten er 
avgjørende for avling i førsteårsenga. 
 

 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 

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 
Harald Solberg Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 957 69 860 

 


