
  

Ny vekstsesong 
Vi forbereder oss til en ny god 
frøsesong. Her er første nummer 
av Frønytt og som dere ser er 
planer for aktiviteter allerede 
klare.  
Vedlagt er også litt av resulta-
tene etter noen år med prosjek-
tet "FrøavLitago", Lars T. Hav-
stad og Trygve S. Aamlid har 
oppsummert resultater fra to av 
forsøksseriene som har gått i 

prosjektet. Dette har dere muligheter til å få vite mer om ved å møte opp på fagmøtet som annonseres 
under. 
 

Frøavl av hvitkløver – fagmøte 20. mars på Gvarv 
Møtet er for alle som ønsker å lære mer om hvitkløverfrøavl, enten de allerede er frøavlere av denne 
arten eller er nysgjerrige på om dette er noe for dem. Vi antar det enda mulighet for å få kontrakt på 
hvitkløver! 
 
Vi inviterer derfor til fagmøte hvitkløverfrø tirsdag 20. mars kl 18-21 på Årnes Kafeteria på Gvarv. 
 
Fagprogram: 

• Lars Havstad, NIBIO - etablering, plantetetthet, høstbehandling 

• Silja Valand, NLR Østafjells – pussing/forsommerslått, plantevernplan i hvitkløver 

• John Ingar Øverland, NLR Viken - sviing og høsting, bruk av MCPA og Reglone, 

• Simen Settendal, gårdbruker fra Lunde - erfaring med skårlegging og pick-up, hvordan lykkes 
med ugraskontrollen 

Vi ser gjerne at deltagerne bidrar med sine erfaringer på møtet.   
 
Det serveres enkel kveldsmat på møtet, i tillegg til kaffe/te og mineralvann. 
Møtet er gratis for alle, men vi vil gjerne ha påmelding i forbindelse med serveringen.  

Påmelding til: silja.valand@nlr.no  eller 900 89 399. 
 
 

Erfaringer fra kvitkløverprosjektet – les vedlegget til Frønytt 
Vedlegget omhandler plantetetthet av kvitkløver, høstetid og stubbehøyde for dekkveksten, og forsom-
merslått i høsteåret. 
Ikke noen påskekrim akkurat, det advares mot å kutte hodene av hvitkløveren! 
 
 

Er det mye/langt daugras i enga når snøen går – aktuelt med forsøk 
I høst var det flere som fikk utfordringer med pussing av enga eller også at gjenvekst i enga ble krafti-
gere enn normalt. I noen arter har vi gjort forsøk med vårpussing og vårbrenning slik at vi kan si litt om 
hva som er aktuell vårbehandling, men i noen arter er det ønskelig med mer kunnskap. 
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Vi ønsker spesielt å vite mer om betydningen av langt daugras spesielt i timotei og i engrapp, andre arter 
kan også være aktuelle. 
Behandlingene som vi tenker å gjøre er forskjellig  pussing eventuelt bruke rive for å løfte opp daugras, 
brenning er ikke aktuelt. 
Dersom du mener å ha et aktuelt areal gi beskjed til lokal rådgiver, se telefon og e-postadresse under. 
 

Jord- og plantekultur 2018 – fremdeles bøker igjen 
Så og si alt av frøforsøk publiseres i boka "Jord- og Plantekultur 2018", dersom du ikke allerede har be-
stilt og fått boka så kontakt lokal rådgiver. Prisen er ca 300 kr.  
 
 

Norsk Frøavlerlags nettside 
Nettsiden som Norsk Frøavlerlag har etablert er stedet hvor du kan finne avtalte frøpriser, Frønytt, og 
mye annen frøinformasjon. Adressen er: www.froavlerlaget.no  
 
 

Norsk Frøavlerlag på Facebook 
Facebook er et greit sted å utveksle ideer og erfaringer eller få beskjed om arrangementer, derfor har 
frøavlerlaget etablert en egen gruppe for frøavlerne. Gruppen er lukke men det er bare å be om å bli 
medlem så er du med. 
 
 

Endring i "Frønyttbemanningen" 
På grunn av omstruktureringer i NLR så vil Jørn Ketil Brønstad i Trøndelag ikke være med å skrive Frønytt 
i år, men han kommer sterk tilbake seinere. 
 
 
 
 

 
 
 

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 
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