
  
 

 
 
 

De fleste steder har det nå kommet 
etterlengtet regn, som har gjort 
underverker med mange enger. Noen 
steder har det kommet i meste laget. Vi 
er nå klare for litt sol igjen. 
Vekstregulering bør være gjort eller 
planlagt i nærmeste fremtid. 

 
 

Bor og Moddus i rødkløverfrøeng 
Bruk av mikronæringsstoffet bor og vekstregulering med Moddus er anbefalt i rødkløverfrøeng. Stof-
fene bør ikke brukes som tankblanding, selv om de er blandbare i teorien. Grunnen er at den positive 
avlingseffekten blir mindre enn om man bruker dem hver for seg. Ved en feil ble det skrevet i siste 
Frønytt at disse bør blandes. Det er ingen katastrofe om så skulle skje, men man mister altså noe av 
den positive effekten. I Lea anbefaler vi å bruke Moddus først og så vente noen dager før en sprøyter 
bor, i sorten Yngve bør Moddus sprøytes ut seinere og da vil bor være mest aktuelt tidlig. Vi anbefaler 
bruk av Moddus og bor også i alle sorter, også tetraploide, selv om det er dårlig med positive avlings-
resultater der. Moddus vil likevel redusere plantemassen og gjøre tresking enklere. 
Dose med Moddus er 100 ml/daa, med bor 150 ml Bortrac/daa.  
 

Sen bekjempelse av balderbrå i grasfrøeng 
Det har kommet noen spørsmål om muligheten for å bekjempe balderbrå i grasfrøeng nå, og det har 
vi god erfaring med i et enkelt forsøk i timotei for noen år siden. Midlet Primus viste seg å være skån-
somt selv om det ble benyttet så seint som i overgangen mai - juni. Primus bekjemper stor balderbrå 
effektivt, midlet finnes hos Norgesfôrbutikkene og vi har fått bekreftet at Borgen-mølla i Stokke har 
det på lager. Vi har også fått spørsmål om mulighet for å blande midlet med vekstregulator, da er vi 
mer på tynn is og vi vil i alle fall være skeptisk til en slik blanding i timoteifrøeng hvor det vekstregule-
res med Moddus og kanskje også usikkert med CCC. Helst bør en nok bruke Primus aleine i et slikt til-
felle. Dose Primus vil være 10-12 ml/daa. 
 

Falske såbed 
Husk å stelle de falske såbedene i tiden fremover, og vurdere når det er egnet for såing. I dyrkingsvei-
ledningene er det nevnt en anbefalt siste sådato. Husk at det er fullt mulig å så tidligere, dersom du 
er fornøyd med tilstanden til såbedet. Jo lengre utover sommeren vi kommer, jo vanskeligere er det å 
så med godt resultat. Såbedet blir hardere, slik at det blir vanskeligere å få ripet fure til frøet. I tillegg 
blir det ofte tørrere, noe som ofte resulterer i ujevn spiring og dårlige gjenlegg. 
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Hvitkløverfrøsamling 
Det blir arrangert hvitkløverfrøsamling førstkommende mandag kl 14.00 på Sem, Tønsberg i en eng til 
Anders Fadum.  Alle landets dyrkere er velkommen. 
Tema vil være i hovedsak vurdere om det er behov for pussing, dessuten insektsprøyting (kløversnu-
tebille) 
 
Se kart henvisning: http://kart.gulesider.no/m/66Cxu (inn mot Meca) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Med hilsen fra:   
Jørn Ketil Brønstad Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag  
Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Østafjells  
John Ingar Øverland Norsk Landbruksrådgiving Viken  
Trond Gunnarstorp Norsk Landbruksrådgiving Øst  
Astrid Gissinger Norsk Landbruksrådgiving Agder  
Stein Jørgensen Norsk Landbruksrådgiving Innlandet  
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