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Ugrasbekjemping i gjenlegg uten dekkvest
Bikuber i rødkløverfrøeng
Spotlight Plus godkjent i kløver
Ferieavvikling blant frøavlsrådgiverne

Ugrasbekjemping i gjenlegg uten dekkvekst
Arter som legges uten dekkvekst får ofte mye ugras og behov for mange omganger med
ugrasbekjempelse. Ikke la gjenleggene bli overgrodde av ugras sjøl om det er mulig å fjerne ugraset
seinere både med pussing og ugrassprøyting. Store planter om høsten er en forutsetning for å lykkes
med en stor frøavling allerede i første frøår, da må ikke gjenlegget bli undertrykt av ugras.
Mot to-frøblada ugras generelt er Ariane S og Starane XL de mest aktuelle midlene, i tillegg har en
midler på off-label, se på Norsk Frøavlerlags nettside: https://www.froavlerlaget.no/off-labelgodkjenninger/ . Når det skal benyttes Hussar OD er det viktig at gjenlegget har store nok planter, les
tilleggsetiketten, flere gangers behandling er ofte nødvendig.
Engrapp
Hvis bare tofrøblada ugras: Ariane S, 200-250 ml/daa. Hvis problemer med tunrapp, knereverumpe,
markrapp eller myrrapp sprøytes med Hussar OD (5 ml/daa pluss Renol el. Mero olje). Gjenta
behandlinga hvis nytt grasugras spirer etter 4-6 uker. Hvis engrappen har minst 5 blad og god jordfuktighet kan Hussar OD byttes ut med Boxer (100-150 ml/daa) ved andre sprøyting, men som regel
vil det heller lønne seg å ta en ny runde m/Hussar OD.

Rødsvingel
Hovedsakelig tofrøblada ugras på frøplantestadiet: Ariane S, 200-250 ml/daa. Både tofrøblada ugras
og tunrapp/knereverumpe på frøplantestadiet: Hussar OD, 5-10 ml/daa + Renol eller Mero olje (50
ml/daa). Rødsvingel skal ha 2-3 blad og være 2-3 cm høy ved sprøyting.

Sauesvingel
Hovedsakelig tofrøblada ugras på frøplantestadiet: Ariane S, 200-250 ml/daa. Både tofrøblada ugras
og tunrapp/knereverumpe på frøplantestadiet: Hussar OD, 5 ml/daa uten olje. Behandlinga gjentas
om nødvendig etter 3-6 uker når nytt grasugras spirer.

Bladfaks
Ca en måned etter såing bekjempes både tofrøblada ugras og tunrapp/knereverumpe på
frøplantestadiet: Hussar OD, 5 ml/daa uten olje. Behandlinga gjentas om nødvendig etter 3-6 uker
når nytt grasugras spirer.

Strandrør
2-3 uker etter såing på 2-bladstadiet bekjempes tofrøblada ugras med Ariane S (200-250 ml/daa)
eller Starane XL/Cleave (80-100 ml/daa). Uønska grasarter bekjempes på seinsommeren med
punktsprøyting

Bikuber i rødkløverfrøeng
I 2015 og 2016 utførte NIBIO forsøk for å undersøke om utsetting av bikuber med honningbier ville
vike positivt på pollinering og frøavling.
Her er konklusjonene etter to år med forsøk:
•
•
•

Honningbier kan gjøre en god jobb for å pollinere rødkløver. Effektiviteten øker dersom det
monteres pollenfeller på bikubene.
Utsetting av bikuber gir likevel ikke større frøavling, og det vil derfor ikke være lønnsomt å
betale birøktere for å sette ut bikuber.
Med tanke på avlingsnivået i rødkløverfrøavlen har utsetting av bikuber liten eller ingen
betydning sammenliknet med frøengas plassering, værforhold, jordart og frøavlerens
dyrkingsteknikk og kompetanse.

Dispensasjon for Spotlight Plus i kløver
Mattilsynet har nå gitt dispensasjon for bruk av Spotlight Plus til
nedsviing av hvit- og rødkløver. Bruksbetingelser: 100 ml/daa i en
væskemengde på 30-40 liter/daa. Maks en behandling. Anbefalt
behandlingstidspunkt er 14 dager før tresking av kløverfrøenga.
Tilleggsetiketten vil bli lagt ut på Frøavlerlagets nettsider så snart
den er klar og vil bli sendt ut til alle frøavlere.
Vi har fått informasjon om at Spotlight Plus er tilgjengelig hos
forhandlere når kløvefrøavlerne har behov for preparatet til
nedsviing.

Markvandringer i Vestfold og Østfold med demonstrasjon av
nedsviing i rødkløver vil bli gjennomført i god tid før nedsviing er aktuelt for rødkløverfrøavlerne.
Informasjon om tidspunkt og sted vil bli sendt ut til alle frøavlere. Eventuelle andre tilsvarende
markvandringer vil også bli informert om.
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Alle Frønytt finner du også 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

Harald Solberg

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

957 69 860
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