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Les i nettleser • Avmelding

FRØNYTT NR 4 - 2019, 12.04.2019
Veksten er i gang de fleste steder, og mange har startet med gjødsling i frøengene. Den siste uka har vært kald, og
utviklingen har stoppet noe opp. Får vi etter hvert varmere vær, er det snart klart for ulike tiltak i frøengene.

Ugrassprøyting
Kaldt vær den siste uka har gjort at det er lite vekst både i frøengene og i ugraset. Vi mener derfor at det generelt er for
tidlig med ugrassprøyting nå. Det er viktig at det er vekst i ugraset for å få godt nok opptak og god ugraseffekt. Samtidig
kan kulturen bli satt mye tilbake av en ugrassprøyting når enga har kommet kort i utviklingen, og det er frost om natta.
Dette ser vi spesielt i kulturer der en bruker Hussar OD. Bildet under viser skade i timotei etter tidlig sprøyting med
Hussar OD.

Hvor dårlig kan enga være før vi gir den opp?
Tørkesommeren 2018 gjorde det svært vanskelig å etablere gode gjenlegg. Mange gjenlegg er allerede gitt opp, mens
andre er en mer i tvil om.
Tell opp hvor mange planter du har pr kvadratmeter. Generelt bør en i grasfrøenger ha 50-100 planter/m2, litt mindre for
bladfaks og hundegras. I engkvein bør en ha noe flere planter. I rødkløver og hvitkløver er det ideelle 30-50 planter/m2,
men flekkvis kan vi tåle ned i 4-5 planter/m2 om de er jevnt fordelt og samtidig er store. Ta gjerne kontakt med din lokale
frøavlsrådgiver hvis du er i tvil.
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Plantevernplan
i frø
Vi vil også i år lage en
plantevernplan i frø med
fullstendig oversikt over ulike
midler og doser for de ulike
frøartene. Denne vil være revidert
og klar for utsending til
medlemmer i Norsk
Landbruksrådgiving rett over
påske.
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