
  
 

 
Markdag 
Buskerud: Torsdag 26.juni kl. 18.00 hos 
Eldor Bjerke, Ask på Ringerike. Hovedtema 
rødkløver og timotei, om mulig også hvit-
kløver. 
 
 
 
 
 

 
Nye frøpriser og vilkår 
Norsk Frøavlerlag og frøforretningene 
har blitt enige om nye frøpriser og vilkår, 
de nye frøprisene finner du under frøav-
lerlagets nettside www.froavlerlaget.no 
Nettsiden er oppdatert med et nytt pub-
liseringsverktøy slik at den nå er enklere 
å oppdatere med ny informasjon. På 
nettsiden finner du alle utgaver av 
Frønytt, håndboken, off-label med mere. 
Det vil bli lagt inn mer nyttig informasjon 
på siden også slik at vil være et aktuelt 
nettsted for frøavlerne. 

 
Mekanisk bekjemping av høymole 
Høymole sitter løst i bakken i rotlausvikua rundt St. Hans da plantene går 
over fra å tære på reservene til å lagre inn opplagsnæring i rota, eller etter 
regn. Ikke la slikt ugras frø seg. Ei høymoleplante kan ha opptil 10000 frø og 
de er veldig spiretrege, etter ca. 70 år i bakken er fortsatt 10-12 % av dem 
spiredyktige, matematikken greier dere sjøl.  
 
Har kan du få skaffet deg et redskap kalt høymolestikke, den er fin å ta 
høymole med.  
http://okofunn.no/info-selges/redskap/hoymolespett/    
Bestill Høymolestikke på e-post:  post@soreskogen.no 

 
Luking av åkerdylle og åkertistel 
Har en planter av åkerdylle eller åkertistel, er det tid for handluking. Når disse er i slutten av strek-
ningsfasen sitter roten løst. Så det er mulig å få med hele roten når de blir dratt opp. En plante fjernet i 
år, har stor betydning på fremtidig frøbank. En plante kan produsere over flere tusen spiredyktig frø.  

 

 
 

Innhold: 
• Markdag 

• Nye frøpriser og vilkår 

• Mekanisk bekjemping av høymole 

• Luking av åkerdylle og  åkertistel 

• Soppsprøyting 

 
 

 
 

 
 

Frønytt 11-2014        18. juni 2014 

http://www.froavlerlaget.no/
http://okofunn.no/info-selges/redskap/hoymolespett/
mailto:post@soreskogen.no


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 

 

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 timotei. Tidligere 
forsøk i engsvingel har vist ca. 10 % avlingsøkning for soppsprøyting. Spesielt i 2. års og eldre 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 soppbekjemping gitt en meravling på inntil 15 
% de siste årene. Aktuelle midler er Acanto Prima eller Stereo.  
 
Vi forventer noe mindre soppangrep i tørt vær, men enkelte frøenger har nå fått noe legde. En er da mer ut-
satt for soppangrep, og soppsprøyting kan da være mer aktuelt.  
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