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Bekjemping av alsike i hvitkløver om høsten
I Litago har det vært vanskelig å skille alsikeplanter fra
hvitkløverplantene om våren i frøåret. Bekjemping om høsten
i gjenleggsåret kan være enklere, da er ofte
hvitkløverplantene betydelig mindre i størrelse. Bildet viser en
plante som ble punktbehandlet om høsten med en blanding
av glyfosat og fluroksypyr (Flurostar, Tomahawk eller
tilsvarende) og hvor det om våren etter kun er igjen en åpen
flekk der den vokste.
Fra dyrkingsveiledningen har vi hentet følgende om
ugrasbekjempelse om ugrasbekjempelse:
Dersom problemet er høyvokste arter som timotei, kveke, høymole,
burot og åkertistel, kan en annen løsning være å gå over frøenga
med påstrykningsbom (wiper) med glyfosat. For ikke å skade
kløveren bør denne påstrykninga utføres når det er størst mulig høydeforskjell mellom ugras og
kløver, som regel i månedsskiftet mai-juni. For øvrig kommer vi sjelden utenom noe luking i
kvitkløverfrøenga.
Når det gjelder alsikekløver kan det være tryggest å gjøre en slik påstrykning nå mot slutten av
veksten, da høydeforskjellen nå er tilfredsstillende mellom de to artene.

Soppangrep nå på høsten
Med lange netter, nattedogg og regnværsdager trives enkelte bladlfekksopper. For noen arter kan
det bety avlingstap, men for andre vil det bety mindre. For artene engrapp, rødsvingel og
sauesvingel, samt for fjellfrø-arter er Delaro godkjent Off-label nå på høsten. For andre arter har vi
ikke tilgjengelig middel.
Gå en tur i enga og sjekk status. Vurder 50-70 ml/daa av Delaro i nevnte arter, dersom angrepene er
vesentlige.

Avpussing i bladfaks
Gjenveksten i bladfaksfrøenga varierer avhengig av tresketidspunktet, samt temperatur og nedbør
om høsten, men i enkelte år kan vi få så mye bladmasse at det vil lønne seg å ta ei ny avpussing til 5 –

10 cm i oktober. Bladfaksen bør ikke gå vinteren i møte med stor bladmasse, og forsøk på avbrenning
av daugras om våren har gitt katastrofale avlingsresultater.

Ta en sjekk av gjenleggene nå
En del gjenlegg har vært hemmet av tykk dekkvekst som antakelig har gitt en god kornavling men
hvor gjenlegget kan ha blitt for svakt. I tillegg har mange gjenlegg blitt høstet litt seint på grunn av en
periode med stadig nedbør. Nå bør det være mulig å se om gjenlegget er liv laget, og er det nok med
planter men små planter så kan det hjelpe i grasgjenlegg å gjødsle selv om det er litt seint.
Billedkavalkade
Siden dette er siste melding i sesongen 2019 har vi hentet inn noen bilder fra sesongen. Det skjer
mye innen fagområdet, som vi prøver å formidle via tekst gjennom sesongen. Her kommer noen
bilder:

Foto: John Ingar Øverland, NLR Viken
- Shebourne i engsvingel
- Rødsvingel-legde
- Frøvandring i Telemark med Silja og Nils Kristian
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Foto: Trond Gunnarstorp, NLR Øst
- Markvandring Trond Anstensrud
- Ulike strategier for avpussing og vekstregulering hos Per Oskar Ørmen, Råde. Pussing 23/5-2019

Foto: Harald Solberg
- Gode utsikter i timoteienga 4.6.
- Frøvandring hos Asbjørn Feiring, 5.6
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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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