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Ny frøavler på gården? Husk å gi beskjed! 
Vi er snart inne i et nytt år, det gir nye muligheter, og for mange nye frøkontrakter. Samtidig er dette 

tidspunktet da eiendomsoverdragelser skjer, og sammen med det får vi nye frøavlere. Vi opplever 

noen ganger at vi ikke kjenner til de nye frøavlerne før seint på året, da har dem gått glipp av Frønytt 

og annen frøfaginformasjon. Det betyr også at de kanskje ikke kommer inn i frømiljøet når dem 

trenger det mest.  

Husk å gi beskjed til lokalt frøavlerlag og frøfirma når det blir nye frøavlere på gården, da skal vi 

klare å få dem med på utsendingslista vår for Frønytt.  

Når nye frøavlere overtar på gården så vil sikkert det lokale frøavlerlaget gjerne beholde seniorene 

som medlemmer også, om dem ønsker å fortsatt få informasjon        

 

 

Jord- og Plantekultur 2021 
Den kommende utgaven av Jord- og plantekultur vil ha mange fagartikler om frøavl. Pass på at dere får 

bestilt boken. Mange får den gjennom medlemskap i NLR og vil få tilbud om den fra sin enhet. 

I boka Jord- og Plantekultur publiseres det meste av siste nytt innen forsøk i korn, oljevekster, 

belgvekster, frøavl og poteter.  Vi som har hatt mulighet til å lese gjennom flere av artiklene allerede 

ser det er mange artikler med interessante resultater som har betydning for frøavlen.  De planlagte 

frøavlskaptilene er disse:  

• Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning 2019-2020  

Plantevern: 

• Hussar Pluss OD og diflufenikan i gjenlegg og frøeng av engrapp og rødsvingel..  

• Ugrasbekjemping i gjenlegg og frøeng av kvitkløver.  

• Ugrasbekjemping i gjenlegg til timotei og engsvingelfrøeng med korn som dekkvekst  

• Soppsprøyting i rødkløverfrøeng. 

Gjødsling og vekstregulering  

• Vekstregulering og delt vårgjødsling av timoteifrøeng.  

• Vekstregulering og delt vårgjødsling av engsvingelfrøeng.  

• Vekstregulering og avpussing i frøeng av rødkløver.  
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• Andre gangs vekstregulering I engrappfrøeng.  

• Presisjonsgjødsling av ‘Grindstad’ timotei ved bruk av CropSat.  

Nedsviing, avpussing og frøhøstingsmetoder 

• Testing av ulike nedsviingsmidler før tresking av rødkløver.  

• Testing av ulike nedsviingsmidler før tresking av hvitkløver.  

• Ulike høstemetoder ved frøavl av engrapp, engkvein og rødkløver.  

• Ulike tidspunkt for avpussing om høsten og våren i frøeng av engrapp.  

 

Frøkurs i Vestfold og Telemark 
I Vestfold og Telemark startet et frøkurs i oktober, det er planlagt med to samlinger til, det første i 

begynnelsen av mars, men dato er ikke satt. Første kursdag tok for seg etablering, ugrasbekjempelse, 

gjødsling og vekstregulering. Ved den neste samlingen skal vi se på tørker/tørking og høsteutstyr 

(skårlegging, pickup, tresker/tresking). Ved første kursdag var det 20 kursdeltagere, det er plass til flere 

og vi regner med at det er plass også for frøavlere utenfor Vestfold og Telemark. Tidspunkt og 

påmelding til samlingen blir det informert om seinere. 

 

Vi gjentar: 

 

Vi ønsker alle en riktig god jul! 

 

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 

 


