
SPIRE Surfôr pluss 90 - Fangvekst  
FKnr: 32832 
Pakningsstørrelse: 10 kg 
Såmengde vår: 0,5-0,6 kg/daa       

      Såmengde høst: 3-4 kg/daa 
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SPIRE Surfôr pluss 90 er en engfrøblanding 
som også har gode egenskaper som 
fangvekst. Den er enkel å etablere, klar til å 
ta over når hovedkulturen er høsta. God til å 
hindre erosjon, samle næring og karbon.  
 
Hvitkløver fikserer nitrogen som kan komme 
etterfølgende kulturer til gode. Blandingen 
dekker godt mot ugras, og kan konkurrerer 
med hovedkulturen hvis det brukes for stor 
såmengde.  
 
Blandingen overvintrer godt. Kan gi 
utfordring med såing neste år dersom det 
ikke blir vårpløyd. Den har gode 
karbonfikserende egenskaper når den blir 
sådd om våren. Redusert erosjon og 
utvasking av nitrogen. 
 
SPIRE Surfôr pluss 90 kan såes om våren, 
fram til kornplantene har 4 blad med 
redusert såmengde. Den kan også såes etter 
en tidligkultur, eller etter høsting av korn når 
treskinga skjer tidlig (såmengde 3-4 kg/daa). 
 
Innholdet av raigras i blandingen vil etter 
høsting av kornet gi et godt plantedekke som 
verner mot erosjon og tar opp næring. Den 
lave såmengden vil gjøre at raigraset normalt 
ikke konkurrerer med kornet. 
 
Blandingen inneholder kun grasarter og 
kløver og legger dermed ingen begrensninger 
på vekstfølger der det inngår planter utsatt 
for klumprot (raps og kålvekster) eller 
visnesjuke (erter). 
 

Ved høstsåing er det viktig med en god 
vekstperiode for å utnytte potensialet i 
frøblandingen. Såing i august vil gi det beste 
resultatet.  SPIRE Surfôr pluss 90 inneholder 
en høy andel raigras som vil kunne etablere 
seg godt ved såing fram til 20. september. 
Fangvekstfrøet bør moldes ned eller tromles 
for å få god jordkontakt.  
 
Ugrasmidler brukt i hovedkulturen vil kunne 
skade/påvirke fangvekstene, avhengig av 
middel, mengde, klima og sprøytetidspunkt. 
Det er lite erfaringer med virking av 
ugrasmidler på fangvekster. Felleskjøpet er 
ikke ansvarlig for skader på fangvekster ved 
bruk av ugrasmidler. 
 
Såtid:  

• Samtidig med kornet på våren 

• Etter hovedkulturen.  
Lite egnet til sentrifugalspreder. 
Såmengde vår:  0,6-0,8 kg/daa 
Såmengde høst: 2-3 kg/daa 
 
Sådybde: 
Ca 1 cm 
 
Innhold*:  
75% Flerårig raigras (ulike sorter) 
15% Strandsvingel 
10% Kvitkløver 
 
   
*Innholdet kan variere med frøtilgangen. Etiketten på 

pakken gjelder. 

 
 


