
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nedsviing av hvitkløver før tresking 
Når 50 – 70 % av hodene i hvitkløver er modne skal enga nedvisnes med Reglone, forutsatt at det er utsikt til 
godt vær de neste 5-6 dager. Blomsterhodene er modne når aksspindelen til hver enkelt blomst i blomsterho-
det er brunt og tørt, da kan du også gnu ut gule modne frø. Bildet under viser hoder med forskjellig modnings-
grad, hodet helt til venstre er nesten modent.  
Ved nedsviing brukes det 250 ml Reglone + klebemiddel, bruk storvæskemengde slik at all plantemassen blir 
fuktet. 
Dersom det ikke blir mulig å treske innen ca 6 dager vil hvitkløveren få ny tilvekst og må svies på nytt. 
 

 
 
 
Det sendes ut en invitasjon til hvitkløverfrøavlerene for å ta en samling tidlig kommende uke for å se på mod-
ning og tidspunkt for nedsviing. Hvitkløverfrøenger i Vestfold var ikke klare for nedsviing ved utgangen av siste 
uke, men det kan være store forskjeller fra sted til sted, det er viktig å vurdere egne enger og ikke bestemme 
nedsviing ut fra hvordan det ser ut i andre enger. 
 
 

Skårlegging av timotei 
Skårlegging av timotei skal gjøres når vanninnholdet i frøene er i gjennomsnitt 40 – 45 %, da vil faren for drys-
sing være liten og frøene være omtrent ferdig matet. Fordelene ved skårlegging er først og fremst at det er 
mulig å treske ut alt frøet med en tresking, det er en fordel når skjærebordet er så bredt at det vil være vans-
kelig å ta igjen strengen om det treskes med full bredde. Dessuten er behovet for tørking betydelig mindre når 

Frønytt 18 -2017         30.07.17 

Innhold: 
• Nedsviing av hvitkløver før tresking  

• Skårlegging av timotei 

• Markdag – rødkløverfrøtresking 

• Godt oppmøte på markdag om frøtresking 

• Ferieavikling 
 
 



frøet er nedtørket i skåren før tresking. Når det treskes skårlagt timotei (gjelder også andre 
arter) er det ikke fare for varmgang i frømassen (forutsatt at skårene er tørket normalt ned) 
og derfor ikke behov for å tømme hengeren for frø etter kort tid for å kjøle det. I tillegg tåles 
det at frøet legges i tykkere lag på tørka, MEN uansett ha full kontroll med luftgjennomstrøm-
ningen, bruk måleutstyr (flowmeter) for å sjekke luften.  
 
Avlingsmessig kan en ikke regne med å høste større avling når det skårlegges, kanskje litt 
mindre fordi fremdeles er litt mating av de minst modne frøene.  
Optimalt fungerer skårlegging best dersom en får litt regn etter skårlegging og at det så tør-
ker opp. Dersom det er tørt og varm uten regn etter skårlegging kan det være vanskelig å 
treske ut frøene. 
 
 
 
 

Markdag – rødkløverfrøtresking 
Norsk frøavlerlag har nettopp gjennomførte en markdag med tema frøtresking (se under), ny markdag er un-
der planlegging, det vil dreie seg om tresking av rødkløverfrø og vil foregå ute i frøenga. Markdagen vil bli an-
nonsert på kort varsel fordi den vil være avhengig av frømodning og ikke minst været. Vi vil først og fremst 
diskutere hvor reint frøet bør være ved tresking dessuten frøspill. 
 
 

Godt oppmøte på markdag om frøtresking 
Sist torsdag arrangerte Norsk frøavlerlag en markdag om tresker og frøtresking på Kjølsrød i Revetal. Kjølsrød 
stilte med sin nye Claas tresker og forhandler Aage Bergan i Bergan Maskinsalg AS sto for det faglige. Ca 85 
møtte opp på markdagen for å se og høre om treskere, klargjøring av tresker for frøtresking og også en tur i 
engsvingelfrøeng hvor det ble tresket noen meter (eng var ikke helt moden for tresking enda). Det ble abso-
lutt en fin og sosial samling for frøavlsmiljøet. 
 
På markdagen ble det også infor-
mert om at Nibio, ved Lars T Hav-
stad, skriver på en søknad for å få 
gjennomført et prosjekt om frøtres-
king. De har i den forbindelse vært 
en tur til fabrikken i England og sett 
på Shelbourn ribbeskjærebord som 
kan være interessant å teste under 
norske forhold. I følge engelske frø-
avlere var de ikke i tvil om at det var 
det beste skjærebordet for å høste 
frø med under deres forhold. Med 
litt ustadige værforhold i ved frø-
høsting i Norge kan dette være in-
tressant å teste under norske for-
hold også.  
 
 
 
Aktuelle linker: http://www.shelbourne.com/3/products/1/harvesting/31_stripper-header/33_rsd og 
https://www.youtube.com/watch?v=nppu5OfjisQ  

http://www.shelbourne.com/3/products/1/harvesting/31_stripper-header/33_rsd
https://www.youtube.com/watch?v=nppu5OfjisQ


 
 
 

 
Ferieavvikling 
Rådgiverne avvikler nå ferie, men vi stepper inn for hverandre, så det er fullt mulig å ringe en annen enn din 
vanlige rådgiver i ferien. Telefonnummer stå på slutten av dette dokumentet. Her er en oversikt over ferietider: 

  Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 

Astrid Gissinger NLR Agder x x x   

John Ingar Øverland NLR Viken x x    

Silja Valand NLR Østafjells  x x x  

Trond Gunnarstorp NLR Øst x x  x  

Harald Solberg NLR Innlandet   x x x 

Jørn Ketil Brønstad NLR Trøndelag  x x x  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Jørn Ketil Brønstad Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag 959 04 768 
Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 900 89 399 
John Ingar Øverland Norsk Landbruksrådgiving Viken 958 80 143 
Trond Gunnarstorp Norsk Landbruksrådgiving Øst 481 63 082 
Astrid Gissinger Norsk Landbruksrådgiving Agder 917 63 115 
Harald Solberg Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 957 69 860 

 


