
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bekjemp grasugraset i gjenlegget til kløverfrø 
Norsk Frøavlerlag har en off-labelgodkjennelse for bruk av Select om høsten i gjenlegg til kløver. 
Tunrapp og annet grasugras kan hemme kløveren mye om høsten. For neste års frøavling er det 
viktig at kløverplantene får vokse godt ut over høsten. Etter høsting bør du derfor sjekke frøenga om 
den behøver en behandling med Select. Kanskje kan det holde med å sprøyte kantene, der er det 
ofte mer tunrapp enn ellers i enga. Kveke kan ikke bekjempes med Select og må om den finnes 
bekjempes i frøåret med andre midler.  
 

Ugrasbekjempelse i gjenlegg uten dekkvekst 
Boxer er tillatt brukt om høsten i gjenleggsåret i engrapp og rødsvingel. Effekten av en slik 
behandling 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 kommer 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 behandling, 
likevel dersom forholdene for nyspiring av tunrapp er tilstede kan Boxer være aktuell. Se Jord- og 
Plantekultur 2016 side 178 - 183.  
 

Gjødsling i engrapp 
Førsøksresultater viser klart at høstgjødslinga ikke bør gis før i månedsskiftet september-
oktober.  Formålet med denne seine høstgjødslinga er ikke at engrappen skal danne flere skudd (som 
regel er det tett nok), men heller å sikre at det enkelte skudd får tatt opp nok nitrogen og blir kraftig 
nok til å gi en stor frøtopp året etter. Det bør tilføres 4 – 5 kg N/daa. Minst på moldrik jord og ved 
gode fuktighetsforhold. Norske forsøk har vist små eller ingen utslag for ulike gjødseltyper til 
engrappfrøeng. Vi står derfor fritt om vi vil bruke fullgjødsel om høsten og ren nitrogengjødsel om 
våren eller motsatt. 
I gjenlegg kan det være aktuelt med en forsiktig gjødsling tidligere for å få kraftige skudd, da bør 
ugraset være bekjempet.  
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Bekjemping av alsike i hvitkløver om høsten 
 

I Litago har det vært vanskelig å skille alsikeplanter fra 
hvitkløverplantene om våren i frøåret. Bekjemping om 
høsten i gjenleggsåret kan være enklere, da er ofte 
hvitkløverplantene betydelig mindre i størrelse. Bildet viser 
en plante som ble punktbehandlet om høsten med en 
blanding av glyfosat og fluroksypur (Tomahawk eller 
tilsvarende) og hvor det om våren etter kun er igjen en åpen 
flekk der den vokste.  
 

 

 

Avpussing i bladfaks 
Gjenveksten i bladfaksfrøenga varierer avhengig av tresketidspunktet, samt temperatur og nedbør 
om høsten, men i enkelte år kan vi få så mye bladmasse at det vil lønne seg å ta ei ny avpussing til 5 – 
10 cm i oktober. Blabfaksen bør ikke gå vinteren i møte med stor bladmasse, og forsøk på avbrenning 
av daugras om våren har gitt katastrofale avlingsresultater. 
 

Ta en sjekk av gjenleggene nå 
En del gjenlegg har vært hemmet av tykk dekkvekst som antakelig har gitt en god kornavling men 
hvor gjenlegget kan ha blitt for svakt. I tillegg har mange gjenlegg blitt høstet litt seint på grunn av en 
periode med stadig nedbør. Nå bør det være mulig å se om gjenlegget er liv laget, og er det nok med 
planter men små planter så kan det hjelpe i grasgjenlegg å gjødsle selv om det er litt seint.  
 

Alle Frønytt finner du også på https://kornforum.nlr.no/fagartikler/froenytt-2019/ 

Og på frøavlerlagets nettside https://www.froavlerlaget.no  

 

Er du i tvil om frø – ta kontakt med din lokale frørådgiver. 

Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Viken 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 

Nils Kristian Aker Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 452 44 182 

Harald Solberg Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 957 69 860 
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