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Markvandring – nedsviingsmidler til kløver

•

Soppbekjemping i frøeng om høsten er mulig
fremdeles

•

Bekjemp grasugraset i gjenlegget til kløverfrø

Markvandring – nedsviingsmidler til kløver
Mandag 16. september kl 9.00, i Høyjord Vestfold, ser vi på effekten av forskjellige nedvisningsmidler
i rødkløver. Feltvert er Ole Gunnar Røisgård. Sted: Skjelbredveien, ca 600 m nord for stavkirken i
Høyjord, kartlink: https://kart.gulesider.no/m/g7rU7 .
I forsøket er det med behandlinger med Spotlight Plus, Gozai, Beloukha (Pelargonsyre), Eddik, Urea,
Flex N24, glyfosat og ubehandlet. Det er prøvet med forskjellige kombinasjoner, 1 og 2 ganger
behandling. Siste behandling ble utført mandag 9. september.
Vi tar samtidig en titt på et rødkløverfrøgjenlegg som ligger ved siden av årets frøeng og vurderer om
det bør gjøres tiltak i enga.

Soppbekjemping i frøeng om høsten er mulig fremdeles
I siste Frønytt oppIyste vi om at off-label for Delaro i frøeng var gått ut, dette er ikke riktig fordi
preparatet har fått en administrativ forlengelse fram til 31.07.2021. Off-label blir derfor også
forlenget fram til samme dato. Mattilsynet oppdaterer listen over off-label tre ganger i året, den vil
derfor ikke alltid være oppdatert. Takk til Anne Kraggerud i Felleskjøpet som ba oss sjekke ut om også
off-label var forlenget.
Dersom det er behov for bekjemping av sopp om høsten i frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel
og fjellfrøarter kan derfor Delaro fremdeles benyttes. Vi har sett noe rust i engrapp i høst og tror
behovet kan være til stede flere steder, men det er nødvendig å sjekke i egen eng om det er behov
for sprøyting der.

Bekjemp grasugraset i gjenlegget til kløverfrø
Norsk Frøavlerlag har en off-labelgodkjennelse for bruk av Select om høsten i gjenlegg til kløver.
Tunrapp og annet grasugras kan hemme kløveren mye om høsten. For neste års frøavling er det
viktig at kløverplantene får vokse godt ut over høsten. Etter høsting bør du derfor sjekke frøenga om
den behøver en behandling med Select. Kanskje kan det holde med å sprøyte kantene, der er det
ofte mer tunrapp enn ellers i enga. Kveke kan ikke bekjempes med Select og må om den finnes
bekjempes i frøåret med andre midler.

Alle Frønytt finner du også på https://kornforum.nlr.no/fagartikler/froenytt-2019/
Og på frøavlerlagets nettside https://www.froavlerlaget.no

Er du i tvil om frø – ta kontakt med din lokale frørådgiver.

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
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