
 

 
 

 

 

Rikelig med nedbør de siste 

ukene har gjort godt for 

frøengene. Utviklinga går nå 

raskt! 

 

 

 

Vekstregulering og borgjødsling i rødkløver 
Rødkløver bør vekstreguleres med 100 ml Moddus M pr daa og det bør bladgjødsles med 

bor, 150 ml Bortrac pr daa, men disse midlene bør ikke blandes. Blandes Moddus M og 

Bortrac mister en mye av den positive effekten på frøavlinga. Vekstregulering utføres ved 

begynnende strekning (det er nå, sist i mai) i de fleste sortene bortsett fra i Yngve hvor det 

bør utføres noe seinere, ved begynnende knoppdanning.  Borgjødsling skal også utføres 

innenfor samme tidsrom, begynnende strekning til begynnende knoppdanning, men altså 

ikke samtidig med vekstregulering. Altså bør borgjødsling utføres tidlig i Yngve og seint i de 

øvrige sortene.  

 

Bildet er fra forsøksfelt i Råde med vekstregulering og forsommerpussing i rødkløver. Feltet ble pussa 

i forrige uke, og første vekstregulering ble utført denne uka. 
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Insektbekjempelse i 2. års rødkløverfrøeng 
I år er det en del 2. års rødkløverenger som skal produsere frø ett år til. I disse engene er det 

svært viktig å bekjempe insekter, som kløversnutebille og kløvergnager. Snutebilla flyr inn i 

enga etter hvert som temperaturen kryper oppover, og vi kan se små gnag på bladene. Det 

vil ofte sammenfalle med knopp-stadiet. Det er da tid for bekjempelse, men ikke før. Bruk 40 

ml Biscaya pr daa.  

 

Sprøyting mot kveke i rødkløver og rødsvingel 
Det er nå tid for å bekjempe kveke i rødkløver og rødsvingel. Sprøyting bør gjøres sent, dvs 

på kvekas 4-5 bladstadium. Aktuell midler er Agil/Zetrola (150 ml/daa) eller Focus Ultra (400-

500 ml/daa). 

Husk sprøytevask før sprøyting med Agil/Zetrola eller Focus Ultra! 

 

Vekstregulering i timotei 
Utviklinga går raskt, og timoteifrøengene er nå i strekkingsfasen. De fleste engene ser ut til å 

være i god vekst. Der en ikke har fått vekstregulert med CCC, er det nå mest aktuelt å bruke 

Moddus M eller Trimaxx. Anbefalt dose av disse midlene er 60 ml/daa. Tidspunktet for 

sprøyting med Moddus M / Trimaxx er mer fleksibelt enn for CCC, men den 

avlingsfremmende virkingen vil vanligvis avta med utsatt sprøytetid. 

I frodige enger er Moddus M eller Triamaxx i dosen 30 ml/daa ved skyting svært aktuelt som 

et supplement til tidligere CCC-sprøyting. 

 

 

Alle Frønytt finner du også på https://www.froavlerlaget.no 

 

Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Viken 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 

Nils Kristian Aker Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 452 44 182 

Harald Solberg Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 957 69 860 

 

https://www.froavlerlaget.no/
https://www.froavlerlaget.no/

