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NIBIO med frøartikler til Frønytt 
Norsk Frøavlerlag har avtalt med Lars og Trygve i NIBIO om frøartikler som de skal skrive og sende ut 

med Frønytt. En artikkel i hver av månedene januar, februar, mars og april. 

Den første artikkelen kommer som vedlegg her med tema «Vekstregulering og forsommerpussing i 

rødkløverfrøeng»  

 

Følgende artikler er planlagt: 

• Januar: Vekstregulering og forsommerpussing i rødkløverfrøeng  

• Februar: Nedsviing før høsting av kvit- og rødkløverfrøeng  

• Mars: Tidlig vårpussing i frøeng av ulike arter 

• April: Erfaringer fra Plantevern-forsøkene / Status for minor-use situasjonen  

o Hussar Plus til erstatning for Hussar OD   

o DFF for breiere ugrasvirkning i gjenlegget               

o Zypar ved gjenlegg av grasfrøeng 

o Delaro mot sopp i rødkløverfrøeng 

 

Frøkveld – webinar 22. mars - Norsk Frøavlerlag inviterer  
Sist år ble det gjennomført en «frøkveld» som webinar på Teams med erfaringer og resultater fra 

foregående sesong. Den gangen var det i utgangspunktet en avtale med NIBIO (Lars og Trygve) om et 

fysisk møte for frøavlere i Vestfold Frøavlerlag, men på grunn av koronasituasjonen ble det på en dags 

varsel gjort om til webinar. Nå er fremdeles koronasituasjonen slik at vi ikke kan gjennomføre fysiske 

møter, men vi har alle erfart i løpet av ca et år nå at webinarer fungerer også godt. Norsk Frøavlerlag 

har avtalt med Lars og Trygve i NIBIO om en frøkveld i år mandag 22. mars (altså kveldsmøte). I tillegg 

vil frøavlsrådgivere i NLR delta. Som tidligere vil det være erfaringer og resultater fra siste år som står 

på programmet.  

Sett av tidspunktet nå, vi sender ut lenke til møtet senere, det vil foregå som webinar på Teams. 

Frøavlsrådgivere:   

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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