
  
 

 
Fortsatt høye temperaturer gjør at veks-
ten i enga skjer raskt. Følge med slik at 
ikke behandlingstidspunktene flyr fra deg! 

Gode svar er det vanskelig å komme med 
på generelt basis når vi skriver Frønytt. 
Kontakt derfor din frørådgiver direkte for 
å diskutere enkeltenger. 
 
 
 
 
 
 

Markdager 
 Akershus og Østfold: 17. juni kl 16.00 hos Tollef Grindstad. Trygve Aamlid fra Bioforsk deltar 

på markdagen. 

 Vestfold: 18.juni. kl. 18.00. Thor Johan Thorød i Stokke. Tema rødkløver og timotei og vis-
ning av pickup til frøtresking. Markdagen er i samarbeid med NLR Viken hvor vi skal se på 
felt i «agronomiprosjektet» med tiltak mot jordpakking.  

 Buskerud: Torsdag 26.juni kl. 18.00 hos Eldor Bjerke, Ask på Ringerike. Hovedtema rødklø-
ver og timotei, om mulig også hvitkløver. 

 
Markdag i frø, «Pollicloverprosjektet» + tiltak mot jordpakking 
18. juni arrangerer Vestfold frøavlerlag sammen med NLR Viken og Pollicloverprosjektet mark-
dag hos Thor Johan Thorød i Stokke. Prosjektleder i Pollicloverprosjektet, Lars T Havstad, deltar 
fra Bioforsk. 
 
Program: 

 18.00 Agronomiprosjektet, tiltak mot jordpakking, ved rådgiver i NLR Viken Ingvild Evju. 
Vi ser på demofelt i åkerbønner og korn hos Ole Tala. Det blir også vist et felt med soya-
bønner. 

 19.00 Polliclover, bedre pollinering i rødkløver, ved Lars T Havstad og rådgiver i NLR Vi-
ken John Ingar Øverland. Såing av honningurt, utsetting av humlebol, vekstregulering og 
borgjødsling i rødkløver 

 Timotei, gjødsling og plantevern 

 20.00 Jordbær og is + varmt og kaldt drikke på Mellemborge 

 Pickupskjærebord for høsting av frø, det blir vist utstyr for høsting av skårlagt frøeng. 
Ved Thor Johan Thorød/Ole Sivert Våge. 

 

Innhold: 

 Markdager 

 Soppsprøyting 
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Med hilsen fra:  
Erik Aaberg Norsk Landbruksrådgiving Oppland 
Jørn Ketil Brønstad Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 
Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
John Ingar Øverland Norsk Landbruksrådgiving Viken 
Trond Gunnarstorp Norsk Landbruksrådgiving Sørøst 
Astrid Gissinger Norsk Landbruksrådgiving Agder 
Stein Jørgensen Hedmark Landbruksrådgiving 

 

Programmet starter med 
oppmøte i Sem sentrum ved 
jernbanelinja. Vi har et tett 
program fagprogrammet star-
ter derfor presis 18.00. 
 
 
 
Karthenvisning: 
http://kart.gulesider.no/m/5z
QX7  

 
 
 

 

 

Soppsprøyting 
Det er fremdeles aktuelt med soppsprøyting i timotei og engsvingel, soppbekjemping kan utføres inntil 5 
uker før tresking. Det er aktuelt med bekjemping i alle fall fram til blomstring, kanskje litt lenger i timo-
tei. Tidligere forsøk i engsvingel har vist ca 10 % avlingsøkning for soppsprøyting. Spesielt i 2. års og eld-
re eng kan det være aktuelt å sprøyte med et soppmiddel dersom vekstforholdene tilsier det. I forsøk 
gjort på Hedmarken har en ikke fått noe effekt på avling med soppbekjemping. I Østfold har soppbe-
kjemping gitt en meravling på inntil 15 % de siste årene. Aktuelle midler er Acanto Prima eller Stereo.  
 
Det meldes nå om tørt vær den neste uka. Dette gjør at vi forventer noe mindre soppangrep i år, sam-
menlignet med det vi har hatt de siste årene, med mye nedbør på denne tiden. 
Enkelte frøenger har nå fått noe legde. En er da mer utsatt for soppangrep, og soppsprøyting kan da 
være mer aktuelt.  
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