
 

 

 
 

 

 

Pussing og brenning av daugras i frøeng om våren 
Noen av artene vi dyrker kan ha mye daugras om våren. Forsøk har vist at det kan være godt betalt å 

pusse eller brenne, men i noen tilfeller er det svært negativt. En oppsummering av resultater og 

anbefalinger i grasfrøeng om pussing og brenning ble skrevet av Lars og Trygve, NIBIO Landvik, og 

sendt ut med Frønytt i fjor. Artikkelen finner dere igjen på nettsiden til Norsk Frøavlelag under 

«Rapporter, presentasjoner og annet fagstoff» på https://froavlerlaget.no. Direktelink til artikkelen er 

denne: https://www.froavlerlaget.no/wp-

content/uploads/2021/03/Varpussing_Fronytt_mars2021.pdf  

 

Presentasjoner fra frøkvelden 16.mars 
Frøkvelden i år samlet deltagere på Teams og i salen på Gjennestad. Mange hadde ikke mulighet til å 

delta, men vi har presentasjonene tilgjengelige på nettsiden til Norsk Frøavlerlag. Dere finner dem her: 

https://www.froavlerlaget.no/rapporter. 

 

Plantevernplan 
Hvert år er det endringer i hvilke plantevernmidler som kan benyttes, det gjelder også i frøavl. 

Frøavlsrådgiverne i NLR lager derfor egen plantevernplan for frøavl. Planen er tilgjengelig for 

medlemmer i NLR.  

I planen prøver vi så godt vi kan å få med aktuelle preparater og bruk av disse i frøavlen. Anbefalingene 

tar hensyn til resultater fra forsøk så langt vi har det. Dette vil også bety at bruk av midler som er tillatt 

etter etiketten for midlet ikke nødvendigvis blir tatt med. Noe tillatt bruk kan skade frøeng/gjenlegg 

eller det kan være uaktuelt. Eksempel kan være preparat som er godkjent i grasfrøeng i praksis ikke 

bør brukes i alle arter. Dette vil vi også informere om i Frønytt som sendes ut i vekstsesongen.  

For å ta et eksempel så er Ariane-S og Starane XL ofte brukt preparater i gjenlegg og i frøåret mot blant 

annet frøugras generelt balderbrå spesielt. DFF er godkjent på minor use etikett og aktuelt spesielt i 

gjenlegg, men kanskje også i frøåret (men sjeldent) om det er mye stemor. DFF kan blandes med 

Ariane-S og Starane XL. I forsøk har en i gjenlegg hatt god effekt av blandingen, klare meravlinger. I 

frøåret har blanding av DFF og Ariane-S vært negative for avlingen i timotei og engsvingel, negativt 

også med Starane XL i engsvingel og bør ikke blandes.  

I plantevernplanen vil vi prøve å få med slike viktige nyanser som nevnt ovenfor, men blir som sagt 

også informert om i sesongen i Frønytt når tema er aktuelt. 
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Bruk nettsiden til frøavlerlaget 
Norsk Frøavlerlag har nettsiden https://froavlerlaget.no hvor dere finner utsendte Frønytt, fagartikler, 

frøpriser og off-label/minor use godkjenninger og etiketter. Som dere ser av avsnittet ovenfor henter 

vi artikkelen fra NIBIO om pussing/brenning av daugras fra nettsiden. Bruk den! 

Norsk Frøavlerlag har også en gruppe på Facebook, «Medlemmer i Norsk Frøavlerlag», del gjerne 

spørsmål og erfaringer der. Vi trenger litt mer aktivitet i gruppen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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