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Hvor lang tid går det fra blomstring til frøtresking?
Engsvingel og timotei nærmer seg blomstring og disse kan ha maks blomstring i og over helgen,
da kan vi begynne å regne på hvor lenge det er igjen til skårlegging eller høsting. Nødvendigvis vil
det variere med været, men tabellen under er i alle fall et utgangspunkt.
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 beregningen. I hvitkløver
har det vært godt nok vær
lenge!
I flerårig raigras må vi følge
med i blomstringen ved å
studere 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, i år er derimot
forholdene tørre og varme og
vil sikkert føre til en mer
ensartet modning.

Falskt såbed
Denne metoden brukes der frøenga etableres uten dekkvekst. Det spirte ugraset bekjempes med
Roundup, noen dager før såing. Flott å kunne bekjempe tunrapp, markrapp og andre grasugras,
samt uønska kulturgras. Deretter radsåes gjenlegget i ferdige såbedet. Har det kommet mye
regn bør det i verste fall ripes opp med ei ugrasharv.
•
• Tunrapp 150ml
•
• Store tofrøblada ugras 3-400ml/daa
Det kan være vanskelig å få sådd så tidlig som tenkt nå som vi har hatt så mye nedbør. Det kan
også ha blitt tilslammet i det falske såbedet, da kan det være grunn til å kjøre forsiktig med harv
slik at en sikrer at såfrøet blir dekt av litt jord og kan spire raskt. Særlig hvis vi nærmer oss fristen
for å så, da vil det være viktig at det spirer hurtig og blir store planter. Rødsvingel bør man få i
gang fort, siden den ikke indusere blomsteranlegg før den har en viss alder.

Siste anbefalte sådato for de forskjellige artene

Ugrassprøyting i grasgjenlegg
I grasartene er 2-bladstadiet satt som tidligste tidspunkt for ugrassprøyting. Generelt er Ariane-S
anbefalt i grasgjenlegg, den har brei ugrasvirkning og tar mange av de viktige ugrasene i
grasgjenlegget. Starane XL kan være aktuell, men den har dårlig effekt mot meldestokk.
Dersom det benyttes Hussar OD i engrapp, rødsvingel, sauesvingel eller bladfaks skal de minste
plantene i gjenlegget ha nådd 2,5-3 blad og plantene skal være normalt store. Hussar OD brukes
på off-label etikett og det er viktig å velge dose og bruk av olje. Dere finner off-labeletikettene
her.
Engrapp
Ugrassprøyting: Hvis bare tofrøblada ugras: Ariane S, 200-250 ml/daa. Hvis problemer med tunrapp,
knereverumpe, markrapp eller myrrapp sprøytes med Hussar OD (5 ml/daa pluss Renol el. Mero
olje). Gjenta behandlinga hvis nytt grasugras spirer etter 4-6 uker. Hvis engrappen har minst 5 blad

og god jord-fuktighet kan Hussar OD byttes ut med Boxer (100-150 ml/daa) ved andre sprøyting,
men som regel vil det heller lønne seg å ta en ny runde m/Hussar OD.

Rødsvingel
Ugrasbekjemping:
Hovedsakelig tofrøblada ugras på frøplantestadiet: Ariane S, 200-250 ml/daa. Både tofrøblada ugras
og tunrapp/knereverumpe på frøplantestadiet: Hussar OD, 5-10 ml/daa + Renol eller Mero olje (50
ml/daa). Rødsvingel skal ha 2-3 blad og være 2-3 cm høy ved sprøyting.

Sauesvingel
Ugrasbekjemping:
Hovedsakelig tofrøblada ugras på frøplantestadiet: Ariane S, 200-250 ml/daa. Både tofrøblada ugras
og tunrapp/knereverumpe på frøplantestadiet: Hussar OD, 5 ml/daa uten olje. Behandlinga gjentas
om nødvendig etter 3-6 uker når nytt grasugras spirer.

Bladfaks
Ca en måned etter såing bekjempes både tofrøblada ugras og tunrapp/knereverumpe på
frøplantestadiet: Hussar OD, 5 ml/daa uten olje. Behandlinga gjentas om nødvendig etter 3-6 uker
når nytt grasugras spirer.

Strandrør
2-3 uker etter såing på 2-bladstadiet bekjempes tofrøblada ugras med Ariane S (200-250 ml/daa)
eller Starane XL/Cleave (80-100 ml/daa). Uønska grasarter bekjempes på seinsommeren med
punktsprøyting

Treskerdag med HMS
Tirsdag 2. juli hos Torbjørn Olsen, Rørkollgrenda 120, 3160 Stokke
Kornsatsing i Vestfold inviterer til spennende treskerdag.
Det blir flere treskere utstilt!
Program:
14.00 Teknisk gjennomgang av treskerens komponenter.
Innstiling og bruk for å høste og ivareta kvaliteten på kornet/frøet.
V/Bjørn Tønsberg
15.30 Bruk og innstilling av tresker ved høsting av oljevekster og frø v/Åge Bergan,
Bergan Maskinsalg
16.15 Mat fra grillen.
17.15 HMS i en travel tid ved innhøsting. v/Knut Olav Omholt, NLR Viken
Avslutting senest kl 19.00.
Vell møtt!

For spørsmål eller mer info kontakt:
Prosjektleder Oddbjørn Rød
Mobil 920 39 093 el
oddbjorn.rod@bondelaget.no

Alle Frønytt finner du også på https://kornforum.nlr.no/fagartikler/froenytt-
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