
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vær og vekst 
Etter to dager på Borgeby Feltdager i Skåne er det et tema som 
går igjen: Konsekvens av varme og tørke. Bønder snakker om 
det. Det gjør også rådgivere, firmafolk og folk fra forvaltningen. 
Utfordringen blir større for hver dag som går. For frø er løpet 
kjørt etter blomstring, så vatning vil ikke gjøre noe med frøveks-
ten heretter. Men noen stikkord i en slik ekstrem tørkesesong vil 
være nyttig å ha i mente: 
 

• Små frø betyr mindre avling selv om antall frø skulle bli 
normalt 

• Tørken gir smått og lett frø, noe som vil kunne gi større 
tap på tresker og i rensing 

• Smått frø gjelder i prinsippet alle grasfrøarter 

• Varme og tørke gir kortere tid mellom skyting, modning 
og overmodning (dryssing) 

• Tresking starter nå i helga, strandrør og sauesvingel 

• NB: Følg med i engene – eks: tørkesterk vs. tørkesvak og 
ny vs. eldre eng 

 

 
Figur: Langtidsvarsel for Apelsvoll – ikke en dråpe i sikte og fortsatt høye temperaturer 
Bilde: Timotei som har gitt opp halve akset/ kjevlet. Steriliteten vises som avfarging/ hvit farge.  
Foto: Harald Solberg 
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Når blir det tresking? 
Vi gjengir tabellen fra sist uke. Som nevnt over vil tresking starte i helga. Engene er så modne at de drys-
ser allerede. Dette skyldes den varme og tørre perioden vi har bak oss. 
Med været som er varslet vil det gå kortere tid enn tabellen indikerer. Følg derfor jevnlig med i de ulike 
engene. For de som har tidlige arter og sorter er det viktig å forberede treskeren i tide og flere har kort 
tid til dette arbeidet. Som skrevet i sist melding vil ulike svingelarter og høundegras være klare til høs-
ting 8-9. juli, med normal temperatur. Forvent derfor tresking av disse noen dager tidligere sør på Øst-
landet og noen dager seinere nord på Østlandet. 
 

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

 
 
 

 
Fôr fra frøarealer 
Det meldes om avlinger på førsteslåtten på 25-60% av normalen, i volum. I tillegg har gjenveksten stop-
pet helt opp, noe som gir store bekymringer for videre slåtter. Selv om vatning prioriteres til graset gir 
temperaturen manglende effekt. 
NLR Viken har lagt ut en artikkel om viktigheten av å berge frøhalmen et år der det blir stort underskudd 
på grovfôr i hele Norden og Baltikum. Artikkelen finner du her 

 
Markdag Hedmark og Oppland Frødyrkerlag 
Tirsdag denne uka inviterte frødyrkerla-
get til markdag hos Jens Kihle på Toten. 
De dyrker rødkløversorten Gandalf for 
Felleskjøpet. Arealet var vatnet 2 ganger 
og stod fortsatt veldig bra. Noe ujevn 
blomstring mente de frammøtte kunne 
skyldes vanskelige innhøstingsforhold. 
Det så imidlertid ut som kløverplantene 
var forsinket og at blomstringen ville 
komme også i sporene. Tiltak og forhåp-
ninger var hovedsak for markvandringen. 
Så langt vi kunne se, så kløveren ut til å 
ha taklet varmen godt og kombinasjonen 
solid rot og vatning ga frodige planter 
med fine blomsterhoder.  

 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 

https://viken.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/foravfrohoy/


Eli Åsen, som tidligere har jobbet i Norsk 
Birøkterlag fortalte om biers – og humlers 
arbeid og hvordan de er nyttige i mange 
kulturer.   
 
Bilde 1: Markvandring hos Jens Kihle, To-
ten. Gandalfåkeren stod bra takket være 
flere vatninger. 
 
Bilde 2: Kløverhodene hadde godt med 
frø. Enkelte hoder var avblomstret, mens 
de siste ikke var kommet fram ennå.  
Begge: Harald Solberg 

  
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 første-
årsenga. 
 

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 

 


