
 

 

 

 

Bekjemping av alsike i hvitkløvergjenlegg om høsten 
I hvitkløver kan det være 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.  

 

 

Pussing av frøeng nå? 
Bladfaks er den arten hvor pussing er aktuelt seint på året, ca. 1.oktober da pusses gjenlegget 

ned til 5 cm. Dersom frøenga har fått en kraftig gjenvekst skal den også pusses nå ned 5-10 cm 

slik at den ikke går inn i vinteren med en stor bladmasse. 

Spørsmålet har også dukket opp for andre arter av frøeng også. Noen frøenger har fått mye 

gjenvekst etter at det kom regn etter langvarig tørke. Men pussing av frøeng nå er ikke 

aktuelt. Det kan føre til direkte skade på frøbærende og skudd og frostskadert på grunn av lite 

dekke før vinteren. Eneste unntaket er timoteifrøeng som er høstgjødslet for å ta høyde for 

slått av ettervekst. Den kan trygt høstes til og med 10. oktober, da den først danner 

toppbærende skudd om våren.  

Mer informasjon er:  http://froavl.no/sok/PDF/2017/0/941.pdf og 

http://froavl.no/sok/PDF/2016/0/921.pdf  

 

Minor-Use godkjenning av DFF i grasfrøeng i engåret 
Etter søknad fra NLR er nå DFF godkjent av Mattilsynet som frøugrasmiddel i grasfrøeng i 

frøåret. DFF (diflufenikan) er det noen som kjenner fra Hussar Tandem. Det er et jordvirkende 

herbicid som krever fuktig jord og tidlig bruk for å få god effekt. DFF er et meget smalt 

virkende middel, men har sin store styrke mot åkerstemor og linbendel. Husk at DFF har krav 

om 10 m vegetert buffersone mot åpent vann. 
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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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