
































Forleng engas levetid meForleng engas levetid med god godt steldt stell og hjl og hjelelpesåing!pesåing!

Vedlikehold av eng og beitemarker innebærer at man begynner hjelpeså enga allerede første
grasåret før grasartene går ut og �hull� oppstår og at man siden gjør dette hvert år! Med
Pneumaticstar kan så vel eng som beiter holdes tette og produktive i årtier.
Det er kostbart å pløye opp enga hvert tredje år og etablere en ny, det er dyrt å høste små og
næringsfattige avlinger eller å ikke ha tilstrekkelig med beite av høy kvalitet nær fjøset.

Enga er grunnlEnga er grunnlaget iaget i grovfòrproduksjgrovfòrproduksjonen.onen.
De pressede vilkår for mjølk og kjøttproduksjon
øker betydningen av både mye og næringsrikt
grovfòr. Økte priser på kraftfòr gjør det
lønnsomt å ta en større del av energi og
proteinbehovet fra graset. Større besetninger
med større fjøs som beslaglegger dyrket mark
og kravet at dyra skal ut 2-4 måneder i året,
øker behovet for varige produktive beiter. I en
mangelsituasjon er det enklere å kjøpe inn
kraftfòr enn grovfòr.
Det gjelder å forlenge engas levetid og øke
fòrkvaliteten. En tett eng uten �hull� reduserer
graden av forurensninger i fòret og en bra og
tilpasset blanding av kløver og grasarter
påvirker ikke bare fòrmengden men også
kvaliteten uttrykt i energi- og råprotein-innhold.

Ha dette i miHa dette i minnet!nnet!
Enga må være godt drenert og pH-verdien høy for
å øke belgvekstens evne til å binde nitrogen.
I tillegg til værforhold og lokale forutsetninger har
måten enga vedlikeholdes på stor betydning for
resultatet. Eventuelle feil utført i vedlikeholdet er
viktig å huske på og stadig forbedre. Ved
grashøsting er det meget viktig å ikke stubbe
lavere enn 5 cm, å bruke skarpe kniver og at pickup
og strengleggere/river ikke tar ned i jorda. Også
valg av såfrø er viktig. Billig og mindreverdig frø
som ikke testes for sprireevne og renhet kan være
ødeleggende og i lengden bli en dyr løsning når
flere sorter ikke spirer og de som har spirt, ikke
klarer konkurrere ut ugraset som kanskje til og
med var med i blandingen. Kun et testet og
ugrasfritt såfrømed høy spireevne og vinter-
herdede sorter, klarer etableringsfasen.

Mange høstinger reduserer andelen av
høytvoksende overgras som hundegras, engsvingel
og timotei og favoriserer undergras som engrapp,
rødsvingel, krypkvein, tunrapp og hvitkløver. Høy
snittfrekvens leder till utarming av overgraset og
da undergraset ikke klarer tette hullene etter
overgraset må disse erstattes og hullene tettes
med hjelpesåing hvert eller annen hvert år.



Ta vare på engaTa vare på enga
Fra Jordbruksverket i Sverige sies det �Lengre enn tre år skal ikke enga ligge. Delvis for at kløveren
går ut (Nitrogenbindingen avtar) og dels for at andelen ugras blir større jo eldre enga blir�.
Ugraset kommer ikke fordi enga blir eldre! Ugraset kommer fordi deler av enga går ut så den blir
tynn og/eller fordi den ødelegges pga. isbrann eller kjøreskader. Hull i enga liker ugraset! Fra
veiledningen foreslås problemet løst med å pløye om hvert tredje år, men erfaringer fra bla. Finland
viser at med målrettet vedlikehold og hjelpesåing kan enga holdes tett og produktiv i årtier.

Første trinn mot bra eng er å fastslå om enga er i toppform, i bra hold med mulighet for forbedring
eller i dårlig stand. Er enga tynn? Finnes det mye hull i grasdekket? Finnes det mye ugras, mose,
gammelt gras, planterester og jordhauger? Svarene på spørsmålene avgjør hvilken eller hvilke
metoder som må tas i bruk. Er enga i bra eller dårlig tilstand? Er det nok med årlig vedlikehold eller
må den forbedres eller, i verste fall, pløyes om og legges på nytt?

ÅrligÅrlig vedlikvedlikeholehold av engd av eng
Er det mye �hull�om våren må disse umiddelbart tettes med hurtigvoksende gras som eksempelvis
raigras og hundegras. Finnes det på denne tiden god jordfuktighet og enga ikke tetter seg for fort kan
hjelpesåing gjøres samtidig for å gjeninnføre utgåtte grasarter. Finnes det derimot risiko for tørke bør
hjelpesåing gjøres senere. Hjelpesåingens abc er tilgang på fuktighet, lys og varme. Om enga gjødsles
kraftig og begynner sin tilvekst tidlig på våren er hjelpesåing av skyggeømtålelige småfrø sikrest på
høsten. Langsomt voksende arter som kløver skal såes om våren, senest etter første slåtten.

Gjødsle om våren med tynn husdyrgjødsel eller med ca 10 kg mineralgjødsel/da. Gjødslingen skal skje
ved stråskyting når de aksdannende prosesser starter og spres ut i et fint lag. Etter 2-5 dager, ved
begynnelsen av buskingen skal gjødsla moldes ned med harvning med Grass-Manager eller
Pneumaticstar, noe som ytterligere stimulerer buskingen. Harvningen lufter jorda, stimulerer
mineraliseringen og øker effekten av gjødsla samtidig som jord- og gjødselhauger jamnes. Å jamne ut
jordhauger er viktig for at ikke jord fra disse skal gi nedsmusset fòr med smørsyregjæring i
ensileringen.

Hvis det ennå er kjølig og fuktig
etter behandlingen vil graset bre
sig ut og tette mindre hull i
bestandet, men dersom enga har
mye isbrann og kjøreskader eller
om hullene er små, men mange
(mer enn 10% håndstore hull) må
harvning kombineres med hjelpe-
såing av hurtigvoksende gras som
raigras og hundegras. Hundegras
brer seg raskt og kompenserer bra
for hull, men etablerer seg sakte.
Raigras etablerer seg raskt og er
aggressivt med kraftig busking,
men hemmer ugraset mindre enn
hundegras da den gir mindre
skygge. Tomrommet mellom grasplantene må fylles for at ikke ugras skal kunne etablere seg der. Et
tett bestand uten hull gir høy avkastning med bra kvalitet og er den sikreste beskyttelse mot at ugras
etablerer seg i enga. Erfaringer i Europa har vist at på velholdte grasmarker kan kjemisk bekjempning
reduseres eller helt sløyfes samtidig som de holdes produktive i årtier.



Langfingerharvens tre første tinderader jamner ut eventuelle jord- og gjødselhauger, samtidig som
de lufter opp jorda og skaper åpninger mellom plantene i den etablerte enga. De tre etterfølgende
tinderader rister frøene ned i grasbunnen og molder ned frøet i den fuktige jorda.

På humus og moserike jorder kan det som avslutning på vårvedlikeholdet, være bra å trykke ned
oppfryst gras med en profiltrommel av cambridge-typen for å gjenskape jordkontakten.

Hjelpesåing, for å gjeninnføre utgåtte sorter i grasblandingen, kan gjøres direkte etter 1., 2. eller
t.o.m. siste siloslåtten på sensommeren når markfuktigheten er sikker, som følge av regn eller dugg
og effekten av vårgjødslinga avtar. På dette tidpunket er den gamle engas tilvekst langsom; det finns
nå både lys og fuktighet nok til at småfrøige sorter som ikke tåler skygge og uttørking, skal kunne
etablere seg bra. Det økte moldinnholdet som følge av grasdyrking og klimaforandringene som har
gjort høstene lengre, varmere og fuktigere, øker også muligheten for sein hjelpesåing.

Forsøk hos Svalöf Weibull har vist at avkastningen synker med 10-20% pr engår når ikke enga
hjelpesåes. Fordelen med hjelpesåing er at utdødde edelgrassorter målrettet kan erstattes, men bare
det som mangler og som gir høy avkastning med bra fòrkvalitet bør erstattes. Med kunnskap om
artenes egenskaper er det mulig å trimme engas sortsammensetning i retning mot enda høyere
kvalitet og avkastning.
Det er på denne måten og mulig med hjelpesåing, å endre grastypesammensetningen fra siloslåttgras
til beitegras med innsåing av hvitkløver og engrapp og fra beite- til siloslåtteng med innsåing av
timotei, raigras og rødkløver. Enga behøver ikke pløyes opp og legges om.

Fornying av engFornying av eng
Finnes det så mye planterester og gammelt gras at harva tetter seg, betyr det at enga er alt for tynn
til å kunne motstå ugras og gi noe annet enn kun dårlig avling. Mose, gammelt gras og ugras må rives
ut og fjernes, så ikke ugraset begynner gro igjen ved neste regnskur. Det å ikke gjøre dette, er å stikke
hodet i sanda og nekte for problemet at enga faktisk er i meget dårlig tilstand! Graset vokser
igjennom dødgraset, men det er tynt og kvaliteten på fòret er dårlig.

Etter utharvning av døgraset skal samme
prosedyre som ved det årlige
vedlikeholdet av eng gjøres, men ved
fornying av enga er såing av hundegras og
/eller raigras nødvendig for å forhindre at
ugraset tar over. Med god gjødsling gir
raigraset bra avkastning og høy fòrkvalitet,
men er ikke særskilt vinterbestandig.
Tiltaket bør derfor avsluttes med en
hjelpesåing av utgåtte arter straks etter en
av siloslåttene, for med det å styre
grassammensetningen mot et varig og
mangeartet plantebestand, tilpasset for
siloensilering eller beite. Lykkes det på
denne måten å endre innsatsen og
gjenskape stabile forhold, er saneringen
klart bra og enga skal heretter stelles slik
som eng i bra tilstand skal stelles hvert år.

OmleOmleggingging av engag av enga
Er enga så dårlig, at fornying er helt meningsløst, anbefales i stedet å pløye og så om, eller bruke
grasfresen Grass-Star med frøsåmaskin for direktesåing. Å frese opp enga med grasfres i stedet for å
pløye, gir og mulighet for omlegging på steinrike felt, der det ikke er mulig å pløye.

Mislykket førsteårs eng. Etter etableringen på våren kom det 20
mm regn og siden ikke noe mer nedbør før på høsten. Graset
begynte å vokse, men de småfrøige artene døde ut og enga ble
derfor veldig tynn og full av vissent gras på våren. Småfrøige
såfrø bør såes på sensommeren når jorda er fuktig.



KonklusjonKonklusjon
Om våren:Om våren: Harve for å molde ned gjødsel,
dra ut ugras, øke buskingen, rive opp
overflaten slik at jorda luftes og hjelpeså
dersom det er god fuktighet, men uansett
om det er fuktighet må hurtigvoksende
grastyper såes dersom det er mye hull i
plantebestandet.

Etter en av siEtter en av siloslåttene:loslåttene: Hjelpeså hvert år selv
om enga er bra! Erstatt arter som har gått ut
eller alternativt med andre arter som passer
bedre inn på stedet.
Trim enga mot enda høyere avkastning!

Gevinsten med å stelle enga hvert eller annen hvert år etter disse anbefalinger er åpenbare.
Redusert eller ingen jordbearbeiding før nyetablering og dermed ingen redusert avling første og siste
året i hver 3-års syklus. Forbedret jordstruktur og mangedobbel levetid for grasmarka. Reint fòr med
høyt energi- og råproteininnhold. Gevinsten i kroner (SEK) viser denne beregningen fra Østerrike:

Med 15% hull i plantedekket, syre (1 plante/m2)
eller andre verdiløse arter i enga og ingen andre
forekommende skadevirkninger medregnet, blir
energitapet 0,9 MJ NEL/kg TS og tapet av
råprotein 27 g/kg TS. Erstattet med soja og hvete
blir det et tap på 2.736 Sek/ha og år.

Kostnaden for å i stedet å vedlikeholde og
supplerså enga er 970 Sek/ha og år, noe som
genererer en gevinst på 1.766 Sek/ha -med bare
15% hull i enga!

Gjennomsnittet av eng viser seg ofte å inneholde
minst 30% hull eller mindreverdige grasarter pr
hektar og avlingstapet blir da 5.472 Sek/ha mens
kostnaden for stell og hjelpesåing er uforandret
til 970 Sek/ha.

Gevinst 4.Gevinst 4.502 Sek/502 Sek/ha og år!!ha og år!!

Kilde for beregningene: Amt für Landwirtschaft und Forsten,
Pfarrkirchen, Österrike - Christian Brunner
Kilde for soja- og hvetepriser: Lantmænnen 2009

Eurokurs 08 2009: 10,2165 Sek (omräkning av skötselkostnader)

Øvrige kilder og mer lesning om eng: Grünlandverbesserung � Landwirtschaftskammer f. O.Ö. 1997, Dipl. Ing. Peter Frühwirth
Die Wiesen clever verbessern: Nur das säen, was fehlt und auch Ertrag bringt � Landwirtschaftskammer 2009, Dipl. Ing. Johann Humer
Vall i ekologisk produktion, Jordbruksinformation 1, 2008, Hans Bovin och Thorsten Rahbek Pedersen
Klöver och gräs i vallen � Fakta Jordbruk 10/2001, Nilla Nilsdotter-Linde
Odling och skötsel av betesvallar � Svensk Mjölk 2003

Vinst vid skötVinst vid skötsel avsel av vall mevall med 15d 15% luckor% luckor
avkastningsmål 80 dt TS/ha
energihalt 6,0 MJ/kg TS; 15% förlust = 7.200 MJ/ha
proteinhalt 180 g/kg TS; 15% förlust = 216 kg/ha
proteinförlust ersatt med sojakross:
216 kg : 40 kg/100 kg soja = 540 kg/ha
540 kg soja á 3,90 Sek = 2.106 Sek/ha2.106 Sek/ha
energiförlust ersatt med vete:
7.200 MJ/ha - 4.000 MJ/ha (i sojan) = 3.200 MJ
3.200 MJ : 700 MJ/ 100 kg vete = 457 kg/ha
457 kg vete á 1,38 Sek = 630 Sek/h630 Sek/haa
TotalTotal kostnad för skördemikostnad för skördeminskninnskningen:gen: 2.7362.736 Sek/haSek/ha

Kostnad för skötsel med Pneumaticstar:
arbetshastighet 8-10 km/h = upp till 6 ha/h
med avdrag för vändning och påfyllning: 4 ha/h
Pneumaticstar 408 Sek/ha
Traktor & förare 306 Sek/ha
Utsäde 8 kg/ha á 32 kr/kg 256 Sek/ha
TotalTotal skötselkosskötselkostnad:tnad: 970 Sek/ha970 Sek/ha

ViVinst vinst vid skötseld skötsel av vallav vallen:en: 1.766 Sek/ha1.766 Sek/ha
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