
Geitdagan i Harstad 19. -21. august

Hva skal til for å 
lykkes med 

grovfôrdyrkinga ?

av

Ragnhild Renna



Norsk landbruk må basere seg  på 
mest muleg eigenprodusert grovfor

Grovfôrstrategi
• Kva grovforkvalitetar trengs?

• Kva grovfôrkvalitet kan du oppnå?

• Kor stor avlingsmengde trengs?

• Kor ligg grovfôrressursane?



Kva grovfôr treng geita?

• Mjølkeproduksjonsfôr 

• Strukturfôr

• Finspist og altetande

• Mineralsammensetning



Engareal i drift -

mykje leiejord

• Lange transportavstander

• Store jordbruksareal å halde i hevd 

– tidsklemme

• Større og tyngre utstyr 

= Skader jordstrukturen



Viktigste faktorer for avlingsnivå:
• God drenering
• Kalking – rett pH
• Etablering av enga
• Velg rett vekster (slått, beite, kombinasjon)
• Rett gjødsling til rett tid

• Husdyrgjødsel - mengder og spredemetode
• Hausteopplegget 

• tidspunkt     
• ant. haustinger
• siste hausting

• Unngå jordpakking og kjøreskader
• tilpassa hjulutrustning  



Rett pH gir gode vekstforhold

pH 6,5 pH 5,0

Ved pH under 5,0 (mineraljord) 
vil plantene 
bli utsett for akutt giftige 
konsentrasjonar av
Al og tildels Mn og Fe. 



Rett pH sørger for opptak av 
næringsstoffer

pH 6,7 
Tørrstoff av røtter 230 g

pH 5,2
Tørrstoff av røtter 130 g

Små røtter overlever ikkje
og plantene tar ikkje opp nok
vatn og næringsstoff

Oppstår når plantene 
blir utsett for låg pH



Tilrådde pH verdiar
Plantekultur/grøde pH(H2O), intervall

Fôrbetar   6,5-7,3

Kålvekstar   6,5-7,0

Raudkløver   6,2-7,0

Kveite og bygg   6,0-6,5

Havre   5,8-6,3

Timotei, engsvingel, engrapp, bladfaks og hundegras 5,8-6,5

Raigras 1) 6,3-7,0

Poteter   5,5-6,0

Ved moldrik og organisk jord, senker vi pH med 0,5 enheter



Surjordskader hjå kulturvekster

Åkervekstar

pH(H2O) for 

påreknelege 

surjordskadar

Gras og

kløver

pH(H2O) for 

påreknelege 

surjordskadar

Bygg 5,9 ALSIKEKLØVER 5,7

Mais 5,5 Raudkløver 5,9

Kveite 5,5 Kvitkløver, kultivert 5,6

Havre 5,3 Kvitkløver, vill 4,7

Rug 4,9 Luserne 6,2

Vikker 5,9

Hundegras 5,3

Svingel 4,7

Timotei 5,3

Raigras, engelsk 4,7





Attlegg eller grønfôr

• Ikkje gunstig med attlegg rett etter eng

• planterester fra enga vil skille ut 

spirehemmende stoff under nedbryting

• Helst ein mellomvekst i eitt til to år  som bidreg i 

ugraskampen

• Grønnfôr

– havre, bygg, raps eller ettårig raigras iblanda

erter, vikke

• Potet

• Kortvarig eng: Hundegras/raigras



Raigraseng



Attleggsmetoder

1. Tidleg vårattlegg utan dekkvekst 
2. Tidleg vårattlegg med dekkvekst

Dekkvekst: 
Havre eller bygg, 6-8 kg/dekar

Raigras – MAKS 10 % (0,2-0,35 kg/dekar)

3.   Tidleg haustattlegg 
4.   Direktesåing (vedlikeholdssåing)





Ingen grasarter kan konkurrere ut ugraset dersom graset 
ikkje får optimale forhold for å etablere seg

Jordarbeiding 

Pløying
Attlegg av eng stiller størst krav til god pløying

Slodding og harving
1. Godt såbed for smått frø

2. ”Reparere” dårleg pløying

3. Rett harvedjubde - grasfrø 2 cm

4. Lite harving – god spireråme

Steinplukking og tromling



Attleggssåing
Bruk snill dekkvekst og gjødsling

Grasfrø skal ligge grunt



Såmengde i kg/daa

Kg/daa 
redsåing

Kg/daa
breisåing

Timotei 2,5 3

Engsvingel 3 3,5

Hundegras 3,5 4,5

Strandrør 3 3,5

Bladfaks Ca 5 5

Frøblanding tim./engsv./engrapp 3 3,5

Bygg til dekkvekst 6-8 8-108

Havre til dekkvekst 8-10 10-12



Oppretthalde avlingsnivå
• Avlingsnivået går ned utover i engperioden
• Fôrkvaliteten går ned p.g.a. ugrasinnvandring

Fornying kan treneres noe ved vedlikeholdssåing
• Kulturgrasbestanden kan opprettholdes
• Reparasjon av kjøreskader, overvintringsskader

Supplere med frø også i engåra:
• Kløver
• Fleirårig raigras
• Øvrige arter



Viktig ved vedlikehaldssåing:
• Så tidlig om våren eller rett etter slått
• Viktig med god jordkontakt og nok fuktighet
• Vanskeleg om det er etablert knerevehale eller 

tunrapp

Utstyr:
F.eks Einbøck/HEVA grassroller ugrasharv 

m/såutstyr
• Harva fjernar daudt gras 
• Sikrer at frøet kjem ned til jorda
• Tromling etterpå for å oppnå god jordkontakt



Valg av vekster
Bladgras

Engsvingel, engrapp, flerårig raigras, hundegras, rødsvingel

Strågras

Timotei, bladfaks

Timoteien har svært høgt avlingspotensiale og er smakelig, men

 Bladgras tåler jevnt over tidlig slått bedre enn strågras

 Bladgras tåler jevnt over flere gangers slått bedre enn strågras 

 Bladgras har raskere gjenvekst etter slått enn strågras 

 Bladgras har jevnt over høgere proteininnhold enn strågras



Valg av vekster



Gjenvekst etter slått
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Valg av engvekster

Kvitkløver

Kvein

Engrapp 

Hundegras

Raigras, wester.

Rødkløver 

Engsvingel

Strandrør

Timotei

Bladfaks

Ekstensiv

Intensiv

Beiting

Surfôr



Valg av vekster
Hundegras og fleirårig raigras – 2 kg av hver art

- aggressive og konkurrerer godt med andre vekster

- hundegrassorter – Laban

- flerårig raigras –Trygve, Fjaler, Figgjo, Fia

- evt. tilsett 0,5 kg kløver 



Laban hundegras
Forsøk Grasarter til sauebeite, Kleiva 

anlagt 2013

2015
beiteslått 29.5.2015 

1. slått 7.7. 20
- gjenvekst ca 1 meter 

2. slått 19.8.2015
beiteslått 14.9.2015



Valg av vekster



Plantevern

• Før pløying – problem med flerårig ugras

• Attlegg - frøugras

• Engår – fleirårig ugras

– Høymole, hundekjeks, div tistler, landøyda, kveke, 
sølvbunke





Plantevern attlegg

• BRAKKING: Ally kan blandes med et Glyfosatprodukt
for bedre effekt høsten/våren før nytt gjenlegg.

• Falskt såbed: Dersom stor fare for 
knerevehale/tunrapp (Glyfosat før såing (etter spiring av ugras)

• Attlegg med kløver: Når kløver og grasplantene er 
store nok 

Eks: Express + MCPA kr 10,- pr dekar

• Attlegg utan kløver: 

• Express + klebemiddel kr 5,-/da (god mot hundekjeks)

• Problem m/frøplanter av høymole: Ariane S kr 32,-/da
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Plantevern i etablert eng 

• Problemugras

– Høymole: ALLY (50 ST - ny formulering SX, 
granulat). Eigenerklæring (medlem i NLR). 
Dosering: Sjå tilleggsetikett. Ikkje bruk av 
klebemiddel. 

– Hundekjeks: 

NuFarm Mekoprop – vår 

Harmony 50 SX - haust

– Luking - rotlausveka



Rotlausveka



Strategi for gjødsling

• Tidlig vårgjødsling,  så snart det er kjørbart og 
det grønnes

• Mest økonomisk å fordele husdyrgjødsla på 
arealet hvis kjøreavstandene ikke er for lange

• Gylle er mest kostbar å kjøre langt

• Kva mark tåler ikkje belastningen i form av 
kjøreskader om våren (jordart, drenering)

• Open åker/attlegg: Bruk ca 4-5 tonn husdyrgj



Vogn kontra stripespreder



N-P-K  er hovednæringstoff

Nitrogen

 Nitrogen har størst betydning for avlingsmengde. 

 N fremma blad- og stengelveksten, men dette går 

ut over rotveksten og lagring av reservenæring, 

fare for dårligare overvintring. 

 Viktig for proteininnhald

 Aukande mengde N senkar tørrstoffprosenten.
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Fosfor (P)

 Fosfor virkar svakare på avling enn nitrogen og 

kalium, men er svært viktig for kvaliteten. Trengs til 

visse typer protein. 

 Styrkar plantevevet og har betydning for 

overvintring. God fosfortilgang styrker rotsystemet, 

og dermed evna til å ta opp vatn og næring.

 Virkning av fosforgjødsel er avhengig av pH i jorda. 

Sterk binding i sur jord.
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Kalium (K)
 Virker sterkt inn på planteveksten, og hjelper til å skaffe 

grasplantene stivt strå.  Dessuten svært viktig for vanninnholdet i 
plantene. Viktig for produksjon av karbohydrater og protein.

 Er det meir K i jorda enn det plantene treng, tek dei opp for mye, 
og dette går ut over opptak av kalsium og magnesium som er 
viktig for dyrehelsa. Mg er viktig for fotosyntesen. For mye K 
påvirker NDF negativt, gir lavere fôrenhetskonsentrasjon

 For lite kalium gir redusert vekst og mindre toleranse mot tørke og 
frost. 

 I mange tilfeller  tilføres adskillig mer der det brukes store 
mengder husdyrgjødsel pr dekar på jord som har høyt innhold fra 
før.



Supplere husdyrgjødsel
Næringsinnholdet i husdyrgjødsel varierer veldig! «Normalt» 6 - 9 % tørrstoff

Husdyrgjødsel Tonn/dekar Mineralgjødsel Mengde Kommentar

blaut 2 22-2-12 48 Sikrer nok 
Kalium

2 25-2-6 42 Der det er gode 
Kaliumtall

2 Opti NS 27-0-0 
(4S)

38 Høge fosfor og 
kaliumtall

gylle
1:1

4 22-2-12 42



Eit grovfôr med høg kvalitet:

• 0,9 FEm / kg TS – meir enn 0,86

• 480-520 g NDF / kg TS

• 25 % TS ved direktehøsting, 30-35 % TS ved to 
trinns høsting

• 100 i opptaksindeks

• 140-160 % råprotein



Haustetidspunktet

• påvirker fordøyeleghet og proteinnivå i 

grassurforet

• viktigare enn valg av artar og sortar, gjødsling og 

ensileringsmetode
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Haustetidspunkt



Høstetidspunkt – begynnande skyting



Timotei  med 7 buskingsskudd

Busking - stor betydning for avlingsnivå

Avhengig av 
- Nok fuktighet – ikke tørke
- Passe varmt – ikkje for drivande
- Nok nitrogen
- Planter i god kondisjon om våren   
- God rotutvikling, god jordstruktur 

Alder på buskingskota påvirker kvaliteten 

Mange unge buskingsskot ved skyting 
(mykje blad – lite strå) 
gir saktare nedgang i forkvaliteten ved 
utsatt høstetid

Vil variere fra år til år.



Foranalyse?

NLR Surfortolken hjelper deg å sjå 

analyseverdiane i sammenheng 

- kva som er gode verdiar varierer i forhold til 
tørrstoff og gjæringskvalitet
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Lykke til med 
grovfôrproduksjonen !


