
 

 

 
 

  

 

Bekjemp grasugras i hele vekstskiftet 
I engfrøproduksjon kan grasugras ofte være plagsomt, både for frøavlingen og i forhold til renhet. I 
noen arter har vi ganske gode grasugrasmidler å benytte i gjenlegg og eng, men det gjelder langt i fra 
alle artene. Derfor kan det være smart å tenke på oppformering av grasugras i hele vekstskiftet, for å 
sørge for at ugrastrykket er lavest mulig i frøårene. 
I høstkorn kan det være en stor fordel å benytte seg av muligheten til å bruke Atlantis om høsten, som 
tar både markrapp, tunrapp og timotei og raigras, samt ganske god effekt mot knerevehale. 
 
Husk også at høstpløying vil konservere mye av de modne grasugrasfrøene som ble produsert i 
sesongen. Da ligger frøene klare til å spire ved neste anledning de kommer i varm jord i overflata. Hvis 
frøene derimot får ligge overvinteren på overflata i stubb, vil de i mye større grad spire, dø eller bli 
spist av mus, fugl eller insekter. Store frø, som hønsehirse for eksempel, vil i stor grad blir spist av mus 
og fugl, mens mindre frø, som åkerstemor og gjetertaske er mange biller glad i. 

Soppbekjempelse mot rust, bladflekker og overvintringssopp 
Høsten bringer ofte også mer sopp i engene. I engrapp, rødsvingel og sauesvingel kan det være aktuelt 

å bekjempe disse med Delaro, som er godkjent på Off-label-etikett. Rust og bladflekker er det litt i 

seneste laget med å sprøyte mot nå, men dersom det er stort angrep kan det likevel være aktuelt.  

Overvintringssopp er et ganske variabelt problem, og hovedsakelig utbredt i områder der snøen ligger 

lenge. Virkningstiden til soppmiddelet er uansett kun 4-5 uker, så det er viktig at behandlingen utføres 

så nære snøfallet som mulig, som for de fleste vil bety i oktober/november eller senere. Likevel er det 

selvsagt viktig at det er lagelige forhold, slik at man unngår kjørespor i enga.  

Delaro kan benyttes inntil to ganger pr sesong, og det er derfor ingenting i veien for å behandle mot 

overvintringssopp dersom man også har behandlet mot rust/bladflekker tidligere i høst. Begrensinger 

på antall gangs bruk er gjort med hensyn på faren for resistens.  

Anbefalt dose er 50-70 ml Delaro SC, uansett hva som behandles. 

Avpussing i bladfaks 
Dersom du ikke har avpusset gjenvekst i bladfaks eng eller gjenlegg er det på høy tid nå. Verken 

gjenlegg eller enger bør gå inn i vinteren med mye bladverk. Det gir mye daugras om våren, som kan 

være svært avlingsreduserende. Både gjenlegg og enger skal pusses ned til 5-10 cm i begynnelsen av 

oktober. I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig å pusse av bladverket og la det ligge på enga. 
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Frønytt og frøartikler - les dem på www.froavlerlaget.no    

Gikk du glipp av sist nummer av Frønytt, eller ønsker du å finne andre nyttige dokumenter som 

omtaler forsøksresultater, spesielle arbeidsoperasjoner eller annet rundt frødyrking – klikk deg inn 

Frøavlerlagets hjemmeside. Her samler vi nyttige dokumenter. 

Ønsker du å sjekke dyrkingsveiledningen for den arten/ de artene du dyrker finner du den hos NIBIO, 

ved å klikke her  
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