
 

 

 

 

Frøkurs torsdag 22. oktober  
Vestfold Frøavlerlag inviterer til frøkurs torsdag 22. oktober kl 9.30-15.30 på Vindfjelltunet, på 
Steinsholt/Lardal. 
Program første dag: Etablering, ugrasbekjempelse, gjødsling og vekstregulering.   
Lars T Havstad og Trygve Aamlid fra NIBIO og frøavlsrådgivere i NLR Viken er foredragsholdere på den 
første kursdagen.   
  
Kurset er planlagt gjennomført med flere kursdager hvor den første blir 22. oktober. Kurset støttes 
av RK-midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vestfold Frøavlerlag og av NLR 
innovasjon. Frøavlere i Vestfold og Telemark inviteres. Kursavgift er kr 300 pr person pr kursdag.  
  
Vindfjelltunet ligger langs RV 32, Skiensveien, mellom Steinsholt og Siljan.  
Sett av torsdag 22. oktober for faglig påfyll.  
Påmelding innen 21. oktober kl 8.00: Link for påmelding til frøavlskurs   
 

 

Spørreundersøkelse om rød- og hvitkløver – erfaringer høsten 2020 
Siden vi ikke har hatt Reglone til nedsiing av kløverfrøenger i år har vi et ønske om å få et inntrykk av 

hvordan høstingen gikk for dere. Det er av stor verdi for oss og for det videre arbeidet med å 

opprettholde kløverfrøavelen om dere som avler kløver kan svare på et kort spørreskjema om årets 

kløverfrøhøsting. Undersøkelsen er helt anonym, og vi håper at folk svarer ærlig og åpent. Det er laget 

ett skjema for rødkløver og ett for hvitkløver her:  

Rødkløver spørreundersøkelse 

Hvitkløver spørreundersøkelse 

  

INNHOLD: 

• Frøkurs torsdag 22. oktober 

• Spørreundersøkelse om rød- og hvitkløverhøsting  2020 

• Sjekk engene nå om høsten 

• Avpussing i bladfaks 

Frønytt nr 18 – 2020       14.10.2020 

Frønytt 12 - 2020       20 16.07.2020 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s7irShRCkkS9vxorbNEkUCMQnaDGPr9Os3Vr8qij2QFUNVJUVVRXMjhIUFAwNEc1R0hLM1I3RDVPTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s7irShRCkkS9vxorbNEkUB6cfgrjDihCuac-Qrp4shZUMlRETldDNEwxSU43MUZLUDQ2WDBDMEVRVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s7irShRCkkS9vxorbNEkUB6cfgrjDihCuac-Qrp4shZUREJRN1QxNDRHSzIxQThQWEU0U1pVQjVUSi4u
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Sjekk engene nå på høsten 
Det begynner å bli ei stund siden mange enger ble høstet. Å gå en tur i gjenlegget og enga og vurdere 

enga kan være nyttig – er det aktuelt å gjøre tiltak, hvilke tiltak er så aktuelle og når bør disse gjøres.  

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

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 

 

https://www.froavlerlaget.no/

