
  
 

 

Til alle frødyrkere 

Sommeren har kommet over oss og det ser ut til å 
skulle vedvare. Det er god vekst i plantene og mange 
frøenger står veldig fint. Det tegner til å bli et bra 
frøår så langt. 

 

 

Mekanisk bekjemping av høymole 

Høymole sitter fortsatt løst i bakken selv om  rotlausvikua 
rundt St. Hans er over. Plantene går over fra å tære på re-
servene 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.  

Her 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 snart  tid for handluking. Når disse er i 
slutten av strekningsfasen 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.  

 

Kløversnutebiller 

I enkelte områder har vi  sett at det er mye kløversnutebiller i mange rødkløverfrøenger, 
viktig å ut sjekke enga og eventuelt sprøyte med 40 ml Biscaya/daa. Det er viktig at det 
sprøytes før enga er i blomstring, det er like om hjørnet nå.  
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Ferieavvikling 

Vi legger inn ei liste over ferieavvikling, ring den som ikke har ferie. 

  

 

 

 
 
Hilsen fra 
 
 

Rådgiver Telefon 28 29 30 31 32 

John Ingar 958 80 143 Ferie Ferie Ferie   

Silja 920 65 040  Ferie Ferie Ferie  

Astrid 917 63 115 Ferie Ferie Ferie   

Erik 975 19 486 Ferie Ferie    

Jørn Ketil 958 04 768   Ferie Ferie Ferie 

Trond 481 63 082  Ferie Ferie Ferie  

Stein 991 60 503  Ferie Ferie Ferie  

  
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 

 


