
  
 
 

 
Det har vært en periode over hele landet 
med kjølig vær, som har gjort at frøenger 
har stått i stampe. Men det er meldt høy-
ere temperaturer fremover, så da kom-
mer veksten til å skyte i vei. Så det er å 
følge med på utviklingen i frøarealene.   
 
 
 

 

Pussing av økokløverenger med mye ugras 

I Sverige har det etter hvert blitt vanlig å pusse rødkløverfrøengene i siste halvdel av mai, ikke bare 
ved økologiske, men og i konvensjonell frøavl. Målet med pussinga er først og fremst å redusere 
forekomsten av balderbrå og andre ugras. En tilleggseffekt er mindre plantemasse for å lette tres-
kingen, å forstyrre insekter som har flydd inn i enga samt mer konsentrert blomstring. En vil få noe 
seinere blomstring som for så vidt er en fordel i forhold til pollinering, men en ulempe i forhold til 
modningstid. Norske forsøk bekrefter at forsommeravpussing når kløveren er inntil 30 cm høy gir 
mindre balderbrå. Ut over det er det lite å tjene på avpussing. Det er og viktig å være oppmerksom 
på at det utsetter modninga og bør derfor bare praktiseres i de tidligste områdene. 
 

Vekstregulering og borgjødsling i kløver 

I senere års forsøk har en fått positive utslag med å bladgjødsle med bor ved begynnende strek-
ningsvekst (slutten av Mai). Bor er viktig for sukkertransporten i plantene, og for frøsettingen.  

I Lea rødkløver kan denne kombineres med vekstregulering, 150 ml Bortrac og 100 ml Moddus. 
For Yngve bør en vente med vekstreguleringen til begynnende knoppdanning. 

Sprøytevask  

Ved bruk av grasugrasmidlene, spesielt Agil og Focus Ultra minner vi nok en gang om viktigheten 
av god sprøytevask ved bruk av disse midlene, se etikettene. Slurv med dette kan få katastrofale 
følger i påfølgende kulturer som sprøyta brukes i.  
Disse midlene har en løsende effekt, så rester fra tidligere ut sprøytede middel som har satt seg 
som belegg i filer/siler og tank blir løst opp. 
 

Frøtur 

NLR Viken arrangerer frøtur til Sverige, Örebro-Västerås området, tirsdag 8. til onsdag 9.juli. 
 
Vi besøker frøavlere av forskjellige arter, timotei, rødkløver, hvitkløver med flere. Hovedtema for 
turen er tiltak for pollinerende insekter for kløverfrø. 

Innhold: 

 Pussing økokløverenger med mye ugras 

 Vekstregulering og borgjødsling i kløver 

 Sprøytevask 

 Frøtur  

 
 

 
 

Frønytt 6-2014        16. mai 2014 



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 

 

I grove trekk er planen for turen klar, start tidlig tirsdag morgen fra Horten fergekai, i Örebro pluk-
ker vi opp Magnus Karlsson i Lantmännen lantbruk som tar oss med til et forskjellige frøavlere på 
vei mot Västerås. 
 I Västerås spiser vi en tre tretters middag om kvelden og overnatter. Neste dag fortsetter vi litt 
lenger øst med besøk innom flere frøavlere inntil det er tid for retur.  
Kjøreturen er relativt lang og vi vil være tilbake på kvelden onsdag. 
 
Detaljert program sendes ut om kort tid. 
 
Deltakeravgift:  
kr 1.800 ved overnatting i enkeltrom 
kr 1.500 ved overnatting i dobbeltrom. 
 
Deltakeravgift dekker bussreisen og middag i Västerås. Lunsj og drikke til middagen må hver enkelt 
betale direkte i tillegg. 
 
Påmelding til john.ingar.overland@lr.no Frist: fredag 30.mai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha en god 17.mai feiring  
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