
  
 
 

 
Med høge temperaturer skjer 
veksten i enga nesten eksplo-
sivt, nå er det viktig å følge 
med slik at ikke behandlings-
tidspunktene flyr fra oss  
 
 
 
 
 

Frøtur, utsatt påmeldingsfrist til torsdag 5.juni 

NLR Viken arrangerer frøtur til Sverige, Örebro-Västerås området, tirsdag 8. til onsdag 9.juli. 
 
Mangus Karlsson i Lanmännen Lantbruk har følgende forslag til studieturen:  
«Hans Eriksson, Västerängs Lantbruk, Ransta,  Konventionell timotej och vitklöver 
Stefan Andersson, Västra Ekeby Lantbruk, Kungsör, Ekologisk vitklöver och engelskt rajgräs 
Gustav & Håkan Carlsson, Arboga,  Konventionell timotej, ängssvingel och rödklöver (intressant 
försök i grannens timotej, ny ängssvingel sort) 
Christer Abrahamsson, Fjärdhundra, Konventionell rödklöver» 
 
To besøk tirsdag 8. før vi i Västerås tar inn på Elite Stadshotellet hvor vi spiser en tre tretters mid-
dag om kvelden og overnatter. Neste dag fortsetter vi litt lenger øst og besøker to frøavlere til før 
det er tid for retur.  
Bussen starter fra fergekaien i Horten kl 6.15, der er det enkelt å parkere, ca 30 kr pr døgn. 
Kjøreturen er relativt lang og vi vil være tilbake på kvelden onsdag. 
 
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: torsdag 5.juni.  

 

Markdager 
Fra Norsk Frøavlerlag har vi fått en foreløpig informasjon om kommende markdager: 

• Telemark: Fant sted 27.05. 

Innhold: 
• Frøtur - utsatt påmelding til 5.juni 

• Markdager 

• Påminnelse om borgjødsling 

• Ta billene i hvitkløver før den blomstrer 

• Erfaring med bruk av «weedwiper» 
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• Akershus og Østfold: 17. Juni kl 16.00 hos Tollef Grindstad. Trygve Aamlid fra Bioforsk del-
tar på markdagen. 

• Vestfold: 18.06. kl 18.00. Thor Johan Thorød i Stokke. Tema rødkløver og timotei og visning 
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. 

 
 
Når kommer det regn neste gang, det begynner å bli tørt? 
På 15-døgnsvarslet: http://no.allmetsat.com/vaermelding/norge-sverige-finland.php?city=4567 
meldes det regn i pinsen både i Midt Norge, Sør og Sør-Øst. 

 

 

Borgjødsling i kløver 
Som nevnt i nummer 6 av Frønytt har det vært positive avlingsutslag i forsøk med bladgjødsling 
med bor til hvitkløver og rødkløver. De som enda ikke har bladgjødsla med bor bør gjøre det så 
snart som mulig, det gjelder både i hvitkløver (i forsøk i 2013 gav det 13-14% større avling) og i 
rødkløver (i middel av fire forsøk gav det 22% større avling). 

På bakgrunn av forsøkene anbefales det å benytte 100 ml Bortrac/daa i hvitkløver og 150 ml Bor-
trac/daa i rødkløver. Bortrac kan blandes med Agil dersom det fremdeles er behov for bekjempel-
se av grasugras. Den kan også blandes med Biscaya som er aktuell å benytte mot kløversnutebiller 
i hvitkløver snart. Biscaya og Agil bør en antakelig ikke bruke i en tankblanding. 

 
 

Ta billene i hvitkløverfrøenga før den blomstrer 
På hvitkløverfrøsamlinga som var i Vestfold 
tirsdag så vi at hvitkløveren strekker bloms-
terknoppene nå og enkelte blomsterhoder er 
allerede å se. Bekjemping av kløversnutebille 
bør gjøres like før blomstring, nå har vi kort tid 
på oss om vi skal rekke det. Før blomstring kan 
det benyttes et pyretroid, (Fastac, Karate, De-
cis eller Sumi-Alpha) eller Biscaya. Når blomst-
ringen har startet kan kun Biscaya benyttes og 
da bare om natta. 

Bildet til høyre er fra forsøk med pussing og 
viser blomsterknoppen som har strekt seg langt allerede, ved pussing 5 dager tidligere var bloms-
terstenglene ca 1 cm. 

 
 

Erfaring med bruk av weedwiper 
For litt siden sendte vi ut info om bruk av weedwiper for punktbehandling av ugras i frøeng. Erfa-
ringene med bruk av weedwipern i engsvingel mot raigrastuster er gode. Bildene under viser Truls 

http://no.allmetsat.com/vaermelding/norge-sverige-finland.php?city=4567


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 

 

Rustan, Revetal med Weedwiper som er fylt med en blåfarget glyfosatblanding og raigrastuster 
som har mista grønnfargen etter en omgang 

med wiperen.  
 
Raigraset er effektivt drept uten å at det blir store felter rundt som også blir drept av glyfosat. 
 
 

 
 
 
Ha en fin Kristihimmelfartsdag! 
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