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Beloukha, dispensasjon for nedvisnins av kløverfrøeng
Er tørke og tresker klar for høsting?
Ferieavvikling

Beloukha, dispensasjon for nedvisning av kløverfrøeng
Dispensasjonen gjelder for 30. juni 2022 til 28. oktober 2022.
For å kunne benytte denne dispensasjonen må en ha den godkjent
tilleggsetiketten som gjelder, denne kan du få ved å henvende deg
til din rådgiver i NLR. NLR må melde inn til mattilsynet om hvor
store arealer som benytter seg av dette.
Beloukha er preparatnavn på pelargonsyre. Tilsvarende
dispensasjon ble gitt i fjor, men ble lite brukt pga. svært gode
treskeforhold. I hvitkløver er behovet for nedsviing betydlige større
enn i rødkløver også om det er gode forhold ved høsting. I
hvitkløver vil det alltid være grønn fuktig bladmasse som ved
tresking tetter bru og såld dersom det ikke er gjort tiltak for nedvisning før tresking. Både i hvitkløver
og i rødkløver kan det være aktuelt å kombinere bruk av Beloukha med skårlegging.

Er tørke og tresker klar for høsting?
Det nærmer seg raskt høsting for de tidligste artene, da må tørka og treskeren være klar. Ta en
gjennomgang nå, slik at du vet at alt er i orden når treskinga starter.
Treskeren må være klar både med hensyn til rense- og skjæreapparat, men den skal også være
reingjort godt. Dette har Vestfold Frøavlerlag, med hjelp fra Ragnar Lensberg, tidligere laget et
informasjonsskriv om som dere finner her: Reingjøring av tresker.
Nå har Ragnar bidratt til en informasjonsvideo om treskerreingjøring, Norwegian Agro Machinery har
stått for filming og publisering på sin Youtubekanal. Denne er det verdt å se på! Link til
treskerreingjøringsvideo.

Ferieavvikling
Rådgiverne tar ferie i løpet av sommeren, dere finner oversikten her. Skulle din rådgiver ha ferie er det
helt i orden å ringe en av dem som er på jobb.
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Frønytt og frøartikler - les dem på www.froavlerlaget.no
Gikk du glipp av sist nummer av Frønytt, eller ønsker du å finne andre nyttige dokumenter som
omtaler forsøksresultater, spesielle arbeidsoperasjoner eller annet rundt frødyrking – klikk deg inn
Frøavlerlagets hjemmeside. Her samler vi nyttige dokumenter.
Ønsker du å sjekke dyrkingsveiledningen for den arten/ de artene du dyrker finner du den hos NIBIO,
ved å klikke her
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