
NYTT FRA  LANDBRUKSRÅDGIVINGA

nummer 2
mai 2021 / årgang 8

TEMA Fotosyntesen

GRØNT I FOKUS

NLR Fôrdyrkingsplan

Nå skal kua få bestemme
Side 48

Plantevern:  
Slik godkjennes nye midler
Side 26

Conservation Agriculture:  
Fotosyntesefabrikken
Side 19



LEDER

rådgiving til beste for

Fotosynteseforvalteren

GRØNT I FOKUS er et samarbeid mellom rådgivingsenheter av Norsk Landbruksrådgiving på Østlandet    
Norsk Landbruksrådgiving Innlandet / Norsk Landbruksrådgiving Øst / Norsk Landbruksrådgiving Viken / Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
Kontaktinformasjon, redaksjonen  unni.roed@nlr.no / lise.olavsdotter.lund@nlr.no /  mbl@nlr.no 
Annonsesalg: Unni Røed, NLR Øst. E-post: unni.roed@nlr.no. Mari Egge Jacobsen, NLR Innlandet. E-post: mari.egge.jacobsen@nlr.no   
Forsidefoto Morten B. Livenengen    ISSN 2464-1669    Blad 2/2021    Opplag  9100    Trykk Printex Trykkeri

/ 
f

o
t

o
: M

o
rt

en
 L

iv
en

en
g

en

Kom mai du skjønne, milde. Gjør jordet atter grønt. Man 
kan bli fristet til å skrive om kjente vers når vårsola stik-
ker i, og en ny sesong er i gang. Og nettopp dette er tema 
for denne utgaven av Grønt i fokus. Vi har løftet blikket, 
tenkt stort og tar for oss fotosyntesen. Intet mindre. 

Denne unike prosessen der solas energi blir omdannet 
til energi for både planter, dyr og folk, er også motoren 
i landbruket. Som fotosynteseforvaltere er bønder helt 
prisgitt denne prosessen. Det er sjølve faget! Artiklene i 
denne utgaven av Grønt i fokus handler på en eller flere 
måter om hvordan man kan utnytte fotosyntesen best 
mulig. 

Ikke alle plantedeler vil ha eller tåler like mye lys.  
Poteter kan som kjent bli grønne når de utsettes for sol-
lys. En av våre potetrådgivere har skrevet en dyptgående 
artikkel om hvordan man kan unngå for stor andel 
grønne poteter. 

Videre ser vi på hvordan man bør legge opp tør-
råtestrategien denne sesongen, og ikke minst hvordan 
man legger opp et vekstavslutningsløp. Som kjent er nå 
Reglene en saga blått, og vi har måttet finne andre midler 

og andre metoder. NLR har jobbet med dette temaet et 
par år, og kan her presentere forsøksresultater som kan 
være veiledende for din dyrking. 

Også innen grovfôr handler det om.å utnytte fotosyn-
tesen best mulig. NLR er nå i på trappene med et nytt 
rådgivingsprodukt. Denne gangen er i det samarbeid med 
rådgivere i TINE. Med utgangspunkt i dyra og produks-
jonsnivået, setter TINE-rådgiveren opp ei bestillingsliste, 
som NLR-rådgiveren skal omsette til praktiske engdyrk-
ingsråd for bonden. På den måten skal dyra få det fôret 
de trenger. Les mer om NLR Fôrplanlegging, og ei sam-
drift som er med i pilotprosjektet. 

Avslutningsvis må det sies noen ord om den nye spal-
ten vi har lagt til i bladet. Grønt i fokus Junior er inn-
hold for den kommende generasjon fotosynteseforvaltere.  
Inviter den yngre garde til å ta del i kunnskapen. 

Vi ønsker alle leseren en god vekstsesong, med passe 
varme, passe nedbør og passe utfordringer. 

For redaksjonen
Morten B Livenengen
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20 år uten jordarbeiding
Mange år med direktesåing 
og redusert jordarbeiding har 
endret jordas egenskaper.
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Sikre dyra god tilgang. 
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Hvilke plantevern- 
journaler må føres?
De fleste bønder må føre jour-
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Tøffere tørråtekamp
Med ny og mer aggresiv  
tørråtetype, kreves det enda 
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tydeligere strategi. 
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Potet
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Svein Skøien

Prosjektleder for Klimasmart land- 
bruk NLR Sentralt. Er med i arbeidet 
med utvikling av en klimakalkulator 
for landbruket og rådgivingstilbud 
om klimatiltak. 
Er utdannet fra NLH i 1982 og har 
tidligere vært blant annet amanuen-
sis og statskonsulent ved NLH. Har 
også virket som landbrukssjef i Follo, 
forsker i NIBIO og fylkesagronom i 
Østfold. 

KOMMENTAR

foto NLR

Karbondioksid er en klimagass, men 
også byggestein for plantevekst. 
Plantenes opptak av CO2 kan mot-
virke klimaendringene

Lyset fra sola og fotosyntesen er 
grunnlaget for livet på jorda. Det er 
2 milliarder år siden de første or-
ganismene utviklet kunsten å fange  
solenergien, lage biomasse fra CO2 
og mineraler og samtidig produs-
ere oksygen ved spalting av vann. 
Det var likevel først på slutten av 
1700-tallet at man begynte å forstå 
dette. Den engelske teologen Joseph 
Priestly oppdaget at planter produs-
erte oksygen i sitt eksperiment med 
levende mus i en glassklokke. Ellers 
var oppfatningen at plantene ernærte 
seg av jordas humus. Humusteorien 
var rådende i den aller første land-
bruksakademi fra 1806 med Albert 
Thaer i Möglin utenfor Berlin. I 
1842 påviste en annen tysker, Julius 
Robert Mayer at plantene brukte sol- 
energi til å bygge opp sin masse med 
en substans fra lufta.

Humusteorien ble etter hvert av-
vist av vitenskapen, med levde like-
vel videre. Rudolf Steiner videreført 
denne oppfatningen i sitt landbruks- 
kurs i 1924. Det er fortsatt mye spen-
nende forskning om betydningen av 
humus, eller organisk materiale i 
jord, men plantenes karbon kommer 
altså fra lufta.

Planter og andre livsformer 
bruker karbonforbindelse som byg-
gesteiner og for lagring av energi 
til ånding og andre prosesser. Det 
er rikelig med karbon i havet, berg-
grunnen og i atmosfæren, men det 
foreligger i oksidert og utilgjengelig 
form som CO2, karbonat og bikar-
bonat. Det er energikrevende å få 
karbonet over i en annen form. En 
forenklet formel for fotosyntesen 
viser hvordan CO2 og vann går over 
til sukker og oksygen ved hjelp av 
energi fra sollyset. I virkeligheten 
skjer det kompliserte reaksjoner 
i mange trinn. Klorofyllet virk-

er som solfanger, enzymet rubisco 
– klodens mest utbredte enzym – er 
sentralt i prosessen. Effektiviteten 
av fotosyntesen avhenger av lys- 
intensiteten i spekteret 400-700 nano- 
meter, plantens bladarealindeks, til-
gang på vann og mineraler, luftas 
konsentrasjon av CO2 og selvsagt 
temperatur. Optimal temperatur ca. 
20 grader.

Bare 1% av vannet som plantene 
bruker, inngår i fotosyntesen der det 
spaltes til H+ og oksygen. Resten går 
med til transpirasjonen og transport 
i planten. For å lage en kg biomasse 
går det med ca 1000 liter vann. Plan-
tene er dermed også en viktig faktor 
i det hydrologiske kretsløpet som 
også er en betydelig klimafaktor.

Vi vet også at det er flere ulike 
varianter av fotosyntese. Våre planter 
er såkalt C3- planter. I C4- planter 
som vi mest finner i tropene, og suk-
kulenter skjer fotosyntesen på en an-
nen måte biokjemisk. C4- plantene 
er mer effektive ved lave konsentras-
joner av CO2, vannstress og høy tem-
peratur. C3-plantene har en høyere 
fotorespirasjon og dermed en lavere 
netto fotosyntese. Teoretisk vil dis-
se plantene ha en økning i fotosyn-
tesen opp til 1000 ppm CO2. Dette 
utnytter vi i veksthus. På friland kan 
likevel andre vekstfaktorer ha større 
betydning, og vi ser ikke så tyde-
lig effekt av høyere konsentrasjon i 
lufta.

Fotosyntesen som foregår i veg-
etasjon på landjorda og i havet tar 
opp store mengder CO2 fra lufta. 
Faktisk så mye at atmosfæren ville 
bli tømt i løpet av 10 år, dersom det 
ikke samtidig ble sluppet ut CO2. I 
lange tider har det vært en balanse 
mellom opptak og utslipp. Kon-
sentrasjonen av CO2 har ligget på 
et ganske stabilt nivå i de siste 800 
000 år ifølge paleontologiske stud-
ier; 170-200 ppm under istidene 
og 240-290 ppm i mellomistidene. 
Før den industrielle revolusjon ca. 

1750 var konsentrasjonen 278 ppm. 
I dag, 12 april 2021 er den på 417 
ppm på observatoriet på Hawaii. 
Det har vært en sterk økning i vår 
tid. Forbrenning av kull og drivstoff, 
samt rydding og oppdyrking av skog- 
arealer er de viktigste årsakene. I 
tillegg øker også konsentrasjonen av 
andre klimagassene metan og lystgass.

Det er ikke lenger balanse mel-
lom utslipp og opptak. Lagring av 
karbon kan bidra til å redusere ubal-
ansen. Vi kan sørge for at plantene 
utnytter fotosyntesen fullt ut. Med 
en vekstsesong på 115 døgn er po-
tensialet for fotosyntesen 2,2 kg CO2 
per m2, eller nærmere 600 kg karbon 
per dekar eller ca. 1500 kg tørrstoff- 
avling.

Avlinger blir brukt og spist, plante- 
rester blir omdannet, men en viss, 
liten andel av plantemassen vil bli 
lagret i jorda, eller brytes ned seint. 
Plantearter, rotsystem, jordarbeid-
ingsmetoder kan påvirke hvor mye 
som lagres. «CarbonAgro» tar sikte 
på dette.

Karbonlagring er en del av Land-
brukets klimaplan. Klimakalku-
latoren inneholder en modell som 
beregner karbonlagring. I klima- 
rådgivingen blir dette derfor et tema 
som kan følges opp med mer konk-
rete og praktisk gjennomførbare 
tiltak. Jorda og klimaet har godt av 
mer organisk karbon. Avlingsnivået 
og fotosyntesen er nøkkelen.

Fotosyntesen

4 nummer 2 / mai 2021 / årgang 8



Norsk melasse i 
kraftfôr
Fiskå Mølle i Ryfylke skal bygge den 
første fabrikken i sitt slag i Norge. 
Fabrikken skal produsere melasse av 
norsk gran og furu. I forsøk har melke-
kyr i Rogaland respondert like bra på 
kraftfôr med norsk melasse som med 
importert melasse. Dette melder NRK 
Rogaland på sine nettsider. 

Enklere metode 
for fosforeffekt
Fosforeffekten til ulike gjødselpro-
dukter varierer betydelig. Nå har 
forskere funnet ut at en enkel kjemisk 
analyse kan gi en indikasjon på om ef-
fekten er høy, medium eller lav. Det 
gjør det lettere for bonden å dosere 
gjødselen riktig, skriver NIBIO på sine 
nettsider. 

Ugrassprøytinga 
påvirkes av mini-
mumstemperatur
Hvor god effekt man har av ugras-
sprøyting avgjøres av midlenes tem-
peraturkrav. Spesielt synlig er dette 
på ressitent ugras. Noen midler har 
absoluttkrav til minimumstempera-
tur, mens høye temperaturer under 
ugrassprøyting har gått forbausende 
bra, skriver NLR Innlandet på sine 
nettsider.   
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SYNOPS WEB Norge – et nytt miljø- 
verktøy for bondens hverdag

Alle bønder må ta miljøhensyn når de lager sine 
plantevernplaner. SYNOPS WEB Norge er et 
kartbasert modellverktøy for risikovurdering av 
plantevernstrategier. Med dette verktøyet kan 
bonden også se hvilke tiltak som vil ha best  
effekt, samt dokumentere sine vurderinger.

Forskrift om plantevernmidler stiller krav om at brukerne må ta hensyn til 
risiko for utilsiktede miljøeffekter. Innen integrert plantevern er det også  
generelle krav om å velge de midlene og metodene som har lavest mulig risiko 
for helse og miljø. Alle yrkesdyrkere skal begrunne og dokumentere valgene 
de gjør i en egen plantevernjournal.

– Det finnes flere tiltak for å redusere risikoen for miljøet, forteller avde-
lingsleder Marianne Stenrød i NIBIO.

– I det nye nettbaserte verktøyet SYNOPS WEB Norge er valgene nå sam-
let på ett sted. Her kan miljøeffekten av tiltak vurderes sammen med god 
stedsspesifikk informasjon om jord- og værforhold og plantevernmidlenes 
egenskaper, som f.eks. nedbrytning, binding og transporthastighet i jorda, 
forklarer Stenrød.  

På denne måten kan flere ulike plantevernstrategier vurderes opp mot hver-
andre, og det blir mulig å velge den strategien som har lavest mulig risiko for 
miljøet på hvert enkelt skifte.

Modellsimuleringer i verktøyet gjør det mulig å vurdere effekten av ulike 
tiltak for å redusere spredning av plantevernmidler i miljøet.  Tiltak for å 
redusere overflateavrenning, som jordarbeiding og vegetasjonssoner, og tiltak 
for å redusere avdrift kan simuleres.

Fordi SYNOPS WEB Norge er knyttet til andre informasjonskilder gir 
verktøyet også god informasjon om topografi, jordtype og jordegenskaper. 
Dette er viktig for å identifisere områder som er utsatt for overflateavren-
ning og beregne avstand til åpent vann, som er avgjørende for miljørisiko ved 
avdrift fra sprøyting. Disse mulighetene vil være spesielt nyttige sett i forhold til 
Mattilsynets veiledere om «Tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plante- 
vernmidler» og «Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann».

Saken er hentet fra NIBIO sine nettsider.
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Såkornstørrelse og mengde påvirker 
ikke avlinga

Dyrking av nye vekster

I forsøk er det funnet at såkornstørrelse og 
såmengde ikke har påvirket avling vesentlig. 

– Dette understreker den økonomiske gevinsten i å velge partier med lav 
tusenkornvekt og at anbefalt såmengde i mange tilfeller kan fravikes uten 
betydelig påvirkning på avling, sier Åsmund Langeland, kornrådgiver i Norsk 
Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

TILPASS SÅMENGDEN TIL SÅKORNET
Enkelte år er størrelsen (1000-kornvekta) på såkornet betydelig mindre enn 
normalt. Dette kan skyldes forhold i sesongen som påvirker veksten. Dette 
betyr at vi også kan redusere såmengden målt i kilo for å så rett antall planter 
per areal. 

– Reduksjonen kan bli betydelig, og så lav at mange nok helgarderer med 
å legge på litt mer for sikkerhets skyld, sier Langeland. 

Han forteller at det i forsøket er tatt utgangspunkt i 400 spiredyktige frø 
per kvadrameter for to- og seksradsbygg og 500 spiredyktige frø per kvadrat-
meter for vårhvete. Dette følger anbefalingene som er gjeldende for områdene 
rundt Mjøsa.

SÅKORNSTØRRELSEN PÅVIRKER HELLER IKKE AVLINGA
I forsøkene er det også sett på såkornets størrelse sin påvirkning på avling. 
Her er det heller ikke funnet sammenhenger. 

– Det betyr at vi i år med smått såkorn målt i kilo per dekar uten at det vil 
påvirke avlinga av betydning, sier Langeland. 

Nytt prosjekt skal undersøke potensialet for dyrking av quinoa, bokhvete, 
søtlupin, soyabønner, kikerter og linser i et norsk klima.

Endret klima fører til at vekstsesongen blir lenger. Det kan gi mulighet for 
dyrking av nye arter i kornområdene. Interessen for et plantebasert kosthold 
er i tillegg økende. NIBIO er tildelt forskningsmidler over jordbruksavtalen 
til prosjektet. NLR Viken er samarbeidspartner, og skal anlegge demonstras-
jonfelt i Vestfold med ulike sorter. Det vil bli holdt markdag om erfaringer og 
muligheter for dyrking. Det er i dag liten kunnskap om en del av vekstene som 
kan være aktuelle for norske forhold. Det har ikke vært gjennomført slike un-
dersøkelser i Norge tidligere. Prosjektet vil gi verdifull kunnskap om hvordan 
produksjonspotensialet i kornområdene kan bli bedre utnyttet i fremtiden.

Sjekker fosforstatus 
direkte i åkeren
NLR Viken har før denne sesongen 
kjøpt en håndholdt fosformåler. Må-
linger utføres dirkete på planter i åke-
ren og gir både svar på om fosforinn-
holdet i planta er tilstrekkelig og om 
den generelle kondisjonen på pan-
tene. Hvis plantene mangler fosfor 
reduseres fotosyntesen på grunn av 
mangel av ATP («energileverandør») 
og dette gir redusert avling og stivel-
seinnhold i korn og poteter. Måleren 
kan i prinsippet brukes i alle vekster, 
men er utprøvd i bygg, hvete, potet 
og mais. Målingen skjer direkte på 
fysiologiske prosesser i planta som 
trenger fosfor, og indikerer dermed 
om planta har ytterligere behov for 
fosfortilførsel. Vi vil i 2021 bruke den i 
flere potetforsøk med fokus på fosfor-
opptak og måleren vil også bli brukt i 
praksisåkre med ulike vekster. 

Mirakel eller  
Betong i 2022?
Etter et år med mye Mirakel vår-
hvete stiller mange seg spørsmål 
om riktig vårhvetesort framover. Til 
neste år kommer Betong, en klasse 
2-sort, og i det seinere har vi hatt alt 
for lite klasse 2. Sorten har gitt stør-
re avling enn Mirakel både på Sør- 
og Nord-Østlandet, og Mirakel har 
2 øre lavere pris, samt større krav til 
hl-vekt. Hvilken sort lønner det seg 
for bonden å dyrke?
Med lavere pris og større krav er det 
lett å se for seg at det kan bli mye 
Betong på markedet da lønnsomhe-
ten blir best for denne på hele Øst-
landet. Vi er derfor spent på hvilke 
grep som blir gjort av kornkjøperne 
før 2022-sesongen. 6% bedre avling 
for Betong gir en god merverdi. Slik 
det ser ut nå vil det bli gevinst for 
«førstemann til mølla» for å få så-
korn av denne sorten. Om, og i så 
fall hvilke prisendringer som blir 
gjort sortene i mellom, vil bestem-
me gevinsten.
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RMP-tilskudd for 
klimarådgiving
Klimarådgiving skal innlemmes som 
tiltak i RMP fra og med 2021, skriver 
Landbruks- og matdepartementet. 
For å være berettiget tilskudd, vil det 
settes visse krav til innholdet i klima-
rådgivingen. Rådgivingen skal bestå 
av «en helhetlig gjennomgang av 
klimagassutslipp, karbonbinding og 
behov for klimatilpassing i produksjo-
nen for hele foretaket …» Dette skal 
munne ut i en konkret tiltaksplan, med 
mål om gjennomføring av klimatiltak. 
Klimarådgivingen skal kunne utføres 
individuelt eller i grupper, med ulike 
tilskuddssatser. Satsene er ikke be-
stemt ennå. De økonomiske rammene 
vil først bli klare etter årets jordbruks-
forhandlinger. NLR har kurset sine 
klimarådgivere i vinter, og vi er klare 
til å gi deg konkret rådgiving tilpasset 
din gård. 

Mål om 25 
prosent økologisk
EU-kommisjonen har satt mål om at 
25 prosent av det totale arealet på 
cirka 160 millioner hektar skal være 
økologisk drevet i 2030, skriver Øko-
logisk.no på sine sider. 
Til sammenligning er dette arealer 
40 ganger hele Norges jordbruks- 
areal. 

Plantevernplan 
på mobilen
Våren 2020 lanserte NLR en digital 
versjon av sin plantevernplan for frukt 
og bær. Løsningnen har gjort det en-
klere å finne relevant kunnskap om 
skadegjørere og bekjempelse når 
som helst og hvor som helst. Digital 
plantevernplan er videreført i 2021. 
Planen er godt tilpasset mobiltele-
fon og nettbrett. Det er ikke en app, 
og kan derfor ikke lastes ned, skriver 
Norsk Frukt og bær i sitt seneste nummer.  

NØFF for økoprotein til grisen

Økokornsatsing i Innlandet

Ingvild Evju / NLR Viken / 911 07 825 / ingvild.evju@nlr.no

Et nytt prosjekt er i startgropa. Norskprodusert 
økologisk fôrprotein til svin (NØFF) skal fram-
skaffe kunnskap om økologisk proteinproduk-
sjon til svin

Salget av økologisk produsert mjølkeprodukter og egg går for tida godt. Sam-
tidig har kraftfôret blitt dyrt, og importandelen i økokraftfôret er vesentlig 
større enn for konvensjonelt kraftfôr. 

– Mer norsk areal må derfor legges om, og Innlandet har gode muligheter 
for dette. Det gjelder både med tanke på driftsapparat, kunnskap hos gard- 
brukerne og rådgivinga, jord, klima og leveringsmuligheter, sier Kari Bysveen, 
økorådgiver i NLR Innlandet. 

Et våronnmøte i april var et uhøytidelig startskudd for økokornsatsinga, 
og tilbakemeldingene etter dette kurset har ikke latt vente på seg. 

– Flere produsenter har ringt for faglig diskusjon, så vi er overbevist om at 
det er en viss interesse og potensial for omlegging. Vi kommer til å gjøre en 
enkel kartlegging av hva som skal til for at flere gardbrukere skal legge om, 
samt at vi har fagmøter og utfører annen informativ aktivitet. Ugraset er nok 
en vesentlig bøyg for mange. Vi har gode tiltak mot de fleste, men åkerdylla 
må nok vies vesentlig større oppmerksomhet, sier Bysveen. / 
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Det importeres mye råvarer til produksjon av kraftfôr i Norge, og det er man-
gel på proteinråvarer med aminosyresammensetning som dekker behovet til 
enmaga dyr. NIBIO som prosjektleder, sammen med Norsk senter for økol-
ogisk landbruk, Ruralis, Norsk landbruksrådgiving Viken og Felleskjøpet 
fôrutvikling er nå i startgropa på et treårig prosjekt med mål om å fremskaffe 
og formidle kunnskap om norsk produksjon av økologisk fôr som vil bidra 
til å sikre proteinforsyningen i økologisk svinehold i henhold til nytt økolo-
giregelverk. Regelverket vil omfatte krav om at minst 30% av fôrråvarene 
skal være produsert i Norge eller naboland. Prosjektet heter «Norskprodu-
sert økologisk fôrprotein til svin» med forkortelsen NØFF, og er finansiert 
av Landbruksdirektoratet. I prosjektet skal det jobbes med dyrkingsteknikk 
på høstoljevekster, prosessering av bladprotein fra kløvergrasblandinger, 
beregne fôrrasjoner med 30% eller 100 % norskproduserte råvarer, se på 
lønnsomhet ved produksjon av proteinfôr og slaktesvin, og se på utfordringer 
og muligheter i verdikjeden ved tilpasning til nytt regelverk. Framover vil det 
bli formidla kunnskap via veiledningsvideoer, fagdager og skriftlig materiell, 
så det oppfordres til å følge med for ny kunnskap.
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Overskot av mat-
kveite
Hausten 2020 ga mykje korn av god 
kvalitet, og Felleskjøpet Agri mar-
kedsregulator melder no om eit over-
skott på 48 700 tonn matkveite og 8 
000 tonn fôrkorn. Vidare vurderer dei 
at det er mogleg å auke forbruket av 
klasse 1 matkveite resten av sesongen 
2020/2021, skriv Felleskjøpet Agri på 
sine heimesider. 

Borgeby felt- 
dager avlyses
Det blir heller ikke i 2021 avholdt 
Borgeby feltdager på tradisjonelt 
vis. Pandemiens harde grep slipper 
ikke taket tidsnok til at messen kan 
gjennomføres som planlagt. Imidler-
tid vil arrangøren gjennomføre små 
markdager i løpet av sommeren, 
både fysisk og digitalt.  

Ny styreleder i NLR
Lars Fredrik Stuve er valg til ny sty-
relder i Norsk Landbruksrådgiving. 
Han er medlem i NLR Østafjells og 
produserer såkorn på kontrakt for Fel-
leskjøpet Agri på 380 dekar. Stuve har 
lang og bred erfaring fra ulike verv og 
stillinger i landbruket. Han var admi-
nistrerende direktør i Norske Felles-
kjøp fra 1998 til 2019. Stuve etterføl-
ger Steinar Klev, NLR Trøndelag, som 
hadde frasagt seg gjenvalg.  

Riktig enggjødsling
24 forsøksfelt fordelt på to år har gitt 
et tydelig svar på at enga gjødsles til-
strekkelig, skriver NLR Trøndelag på 
sine nettsider. I tre av fem forsøk gir 
gjødsling tilsvarende bondens gjøds-
lingsplan det beste resultatet. Dette 
indikerer at det ikke gjødsles for lite 
med tanke på å hente ut avlingspo-
tensiale i engene, konkluderer NLR 
Trøndelag. 

Ozon – mat- eller fôrgjødselstrategi?

Harald Solberg / NLR Innlandet / 957 69 860 / harald.solberg@nlr.no

Høsthvetesorten Ozon har fått fem øre i ekstra 
trekk foran denne sesongen for å unngå for 
store markedsreguleringstrekk, da sorten vil bli 
brukt som fôr. 
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I tillegg er det 3 øre mindre å oppnå på høyt proteininnhold, enn klasse 4. 
Fører dette til at en skal endre gjødslingspraksis?

VIDERE PRISING SPILLER INN PÅ GJØDSELSTRATEGI
Ozon er en yterik, men generelt proteinfattig sort. I forsøk har proteininnholdet 
ligget nær 1 prosentpoeng under Kuban. Med økt trekk, og uten justeringer 
i jordbruksoppgjøret, vil sorten få en målpris på kr 3,49/ kg. Fôrhvete har en 
basispris på kr 3,14/ kg. Ozon får fôrpris for korn med hl-vekt 76 og lavere, 
og et trekk for hl-vekt lavere enn 79. Om mathvete stiger mer i pris enn fôr-
korn etter årets jordbruksforhandlnger vil også spille inn. De siste årene har 
mathvete i snitt steget 3 øre mer enn fôrkorn hvert år.

GJØDSLING ETTER AVLINGSPOTENSIAL
De siste  to sesongene er det gjort mange gjødslingsforsøk med Ozon, for å 
finne rett gjødsling til den proteinsvake sorten. Gjødslingen innebærer 8 kg N/ 
daa om våren og 14-29 kg N totalt/ daa. Resultatene har vist lavere protein- 
innhold i Ozon enn Kuban, men store avlinger. For å oppnå matkvalitet må 
kornet ha 11,5 % protein. I forsøkene har alle gjødslinger på mer enn 17 kg 
N totalt gitt nok protein. Forholdet mellom 1. og 2. delgjødsling har spilt liten 
rolle da alle variasjoner er statistisk usikre.

Gjødselkostnaden for 3 kg N i N-gjødsel er 40 kr/ daa. Det tilsvarer 11-12 kg 
hvete. Økonomisk vil det derfor ofte svare seg å gjødsle til avlingspotensialet for 
åkeren, selv om legderisikoen øker. Forsøksserien, som bestod av 5 Ozonfelt i 
både 2019 og 2020, ga nødvendig økonomisk avlingsutslag for gjødsling opp til 
20 kg N/ daa. Legden økte etter 23 kg N/daa. Svak gjødsling ved skyting har gitt 
nok protein hvis gjødsling ved begynnende strekning var tilfredsstillende. 

Mathvete må ofte tas før kornet er tørt, for å sikre kvaliteten. 3% høyere 
vanninnhold trekker ned prisen med ca 10 øre/ kg.  Og ikke alle år bevares 
kvaliteten helt til levering uansett. Ofte blir det regnet på at mathvetesorter 
ender som fôr hvert 2. til 3. år. Fôrkvalitet hvert 3. år reduserer også forven-
tet pris med ca 10 øre/ kg. Ozon planlagt, og levert som fôr reduserer også 
behovet for markedsreguleringstrekk med noen øre. Alle disse faktorene må 
også tas med i beregningen i årets dyrking.

Tatt i betraktning at kornet vil gå til fôr uansett kommende vinter, må den 
som dyrker Ozon vurdere disse argumentene mot gjødslingsstrategi – skal en 
flytte gjødsel fra siste- til første delgjødsling? Samlet N-mengde skal antake-
ligvis holdes på samme nivå, men det kan gi en avlingsforbedring med mer 
normale avlingsnivå enn det som ble høstet i 2019 og 2020.
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fotosyntesen
organisk materiale i jord

fotosyntesen 
Bygger organisk materiale i jord

Jordlivet trenger jevn tilførsel av energi for å yte tjenester for bonden som bedring 
av struktur og økt næringsopptak. Energien får de fra sola, med plantene som 
mellomledd.

Torgeir Tajet / NLR Viken / 911 61 874/ torgeir.tajet@nlr.no

Fotosyntesen er det eneste som bygger organisk materiale i jord.  / foto Morten Livenengen

Fotosyntesen foregår i grønne plantedeler ved hjelp av 
lys. Alle organismer er avhengig av å forbrenne organisk 
materiale for å eksistere. Når det organiske materialet 
forbrennes frigis mindre energirike kjemiske forbindelser, 
som for eksempel CO2. Det organiske materialet endrer 
struktur, men det blir ikke mer organisk materiale av at 
det forbrennes og/eller endrer struktur. Det blir mindre.

DET ENESTE SOM BYGGER ORGANISK MATERIALE
En kjent lov fra fysikken sier at energi ikke blir borte, den en-
drer bare form. Fotosyntesen går ut på å bruke lysenergi fra 
sola til å bygge energifattig karbon fra CO2 om til energirikt 
sukker. Når dette sukkeret bygges om til andre strukturer i 
plantene, i menneskekroppen og i mikroorganismene blir det 
ikke tilført mer energi enn det sukkeret i utgangspunktet fikk 
fra sola gjennom fotosyntesen. Dyr, mennesker og mikroor-
ganismer forbrenner energien som opprinnelig stammer fra 
fotosyntesen. Energien går da over i varme.

Dette er et grunnleggende prinsipp i fysikk og kjemi, 
og dermed også innen biologi, økologi og agronomi.  
Stoff og energi blir aldri borte, selv om det går over i 
andre former.

MIKROORGANISMER ER IKKE EVIGHETSMASKINER
Det var en gang en bonde som ville begynne med oppdrett 
av rev og salg av skinn. Han tenkte at han kunne drive 
billig. Siden reven åt kjøtt, tenkte han å fôre revene med 
skrottene fra de dyra han hadde slakta og tatt skinnet av, 
og dermed slippe å kjøpe fôr. Dette forstår alle at ikke 
går an, på samme måte som at evighetsmaskiner er en 
umulighet. Alle prosesser trenger tilførsel av energi, og 
ingen prosess har 100 % energiutnyttelse. Heller ingen 
dyr har 100% fôrutnyttelse om en regner på energi- eller 
tørrstoffbasis. Det har heller ikke mikroorganismene i 
jorda. Selv om mikroorganismer spiser planterester, an-
dre mikroorganismer og avfallsstoffer fra andre mikro-
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organismer, blir det ikke mer organisk materiale i jorda 
av dette. Det blir mindre. Mikroorganismene trenger en-
ergi, som opprinnelig stammer fra plantemateriale for å 
leve og for å formere seg. Hvis ikke dør de etter hvert 
ut. Fotosynteseproduktene fra plantemateriale er det 
eneste som kan bidra til å øke det organiske innholdet 
i jorda.

HVORFOR ER MIKOORGANISMENE VIKTIG?
Organisk materiale i jorda er viktig fordi det bidrar til 
økt overflate i jorda. Mens 1 cm3 med sand kan smøres 
utover og dekke ei brødskive og 1 cm3 leire kan dekke 
grunnflaten til et hus, kan 1 cm3 med organisk materi-
ale dekke rundt 800 m2. Dette arealet gir stor plass til å 
holde på og forsyne planterøttene med vann og næring. 
Organisk materiale er også viktig mat for livet i jorda.

Men hvorfor er mikroorganismene så viktige, når de 
faktisk bidrar til å redusere innholdet av organisk mate-
riale i jorda? Uten mikroorganismene ville et halmstrå 
og ei grasrot bare fortsatt å være et dødt halmstrå eller 
ei død grasrot. Pløyer vi opp ei kompakt og tett jord med 
lite mikroorganismer og lite tilgang på luft ser vi ofte at 
halmen kommer opp igjen uten at det har skjedd så mye 
med den. Uomdannet organisk materiale har ikke den 
høye spesifikke overflaten som oppnås etter at mikro- 
organismene få spist det opp, bygget det inn i strukturer 
i egen kroppsmasse og får skilt det ut som avfallsprodukter. 
Sukker, organiske syrer, mindre proteiner og amino-
syrer fra plantene spises/ brytes ned raskest. Langkjedede 
forbindelser som cellulose pakket inn av lignin brytes ned 
saktere. Mikroorganismer fortæres igjen av andre mikro-
organismer, og strukturen på det organiske materialet 

endres kontinuerlig, mens det sakte men sikkert blir min-
dre av det. Mens noen av de organiske strukturene brytes 
ned, bygges andre opp. Noen strukturer, i for eksempel 
sopphyfer til mycorrhiza, kan danne stabile strukturer 
som er svært motstandsdyktige mot nedbrytning. Jorda 
trenger lettomsettelige organiske forbindelser til mat for 
mikroorganismene, og den trenger stabile strukturer som 
ikke brytes så fort ned, og som gi stor overflate i jorda, 
slik at den holder på og bytter ut vann og næring.

Livet i jorda trenger kontinuerlig tilførsel av energirik 
mat. Maten kommer fra fotosyntesen.

fotosyntesen / organisk materiale i jord

Natur- og kulturbasert 
entreprenørskap

VELG EN GRØNN FAGSKOLEUTDANNING FOR FREMTIDEN!

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur ressurser kan gi bonden 
flere bein å stå på. I dette studiet ligger hovedvekten på etablering og utvikling av bedrifter. 
Her får du også  testet dine egne ideer gjennom  studiet.

www.fagskolen-innlandet.no

Vi har fortsatt 
noen få ledige 
studieplasser!

Søk nå!
/ 

f
o

t
o
: M

o
rt

en
 L

iv
en

en
g

en

11nummer 2 / mai 2021 / årgang 8



fotosyntesen
redusert jordarbeiding

dette skjer med jorda 
20 år uten jordarbeiding

Mange år med direktesåing og redusert jordarbeiding har endret jordas egenskaper. 
Ferske jordprøver avslører mange spennende forandringer som påvirker både jord-
struktur og plantevekst.

Lars Kjuus / NLR Øst / 950 33 419 / lars.kjuus@nlr.no

Mye halm i toppen på det direktesådde leddet som beskytter mot erosjon og fordamping. Viktig og det kan være teknisk 
krevende å få såkornet i svart jord for god oppspiring.   / foto Lars Kjuus

På jordarbeidingsfeltet hos Lars Kjuus på Romerike, ble 
det høsten 2020 tatt ut nye jordprøver i flere sjikt for 
kjemisk analyse og moldinnhold. Det ble også tatt ut 
prøver for aggregatstabilitet. Feltet har ligger fast der i 
over 20 år med tre ulike jordarbeidinger: vårpløying, di-
rektesåing og vårharving. Jordprøvene er tatt på samme 
sted som det er utført avlingskontroller, både på lettleire 
og mellomleire.

MER MOLD I TOPPSJIKTET
Det er en klar økning i moldinnholdet i jordas øverste 

5 cm, både ved direktesåing og 
ved harving (se tabell). Denne 
økningen er på ett prosentpoeng 
i forhold til det pløyde arealet, 
som har hatt stabilt moldinn-
hold. Regner en på total mengde 

mold i hele ploglaget, 0- 20 cm er det ingen endring. En 
økning på ett prosentpoeng høres kanskje ikke så mye ut, 
men det har mye å si for jordas egenskaper. I dybden 10- 
20 cm har moldinnholdet gått ned omtrent like mye. Å 
pløye denne jorda etter mange års redusert jordarbeiding 

vil sette den tilbake i kvalitet. Høyt moldinnhold gjør at 
jord med høyt leirinnhold blir bedre og mer medgjørlig 
og får egenskaper mer likt jord med lavere leirinnhold. 
Det så vi godt da Eurofins skulle klassifisere jorda i ulike 
jordarter. Da jordprøvene ble tatt, ble jordstikkene delt 
mellom 0- 5 cm og fra sjiktet 10- 20 cm.  På prøvene 
fra mellomleira har Eurofins definert jorda i sjiktet 10-20 
cm som mellomleire på både det harvete og direktesådde 
leddene. I dybden 0- 5 cm med 2 prosentpoeng høyere 
moldinnhold, ble jorda klassifisert som lettleire.

Ser en på målingene for aggregatstabilitet har den økt 
omtrent likt på både de direktesådde og harvede leddene. 
En får da flere aggregater i ønsket størrelse og de er mer 
motstandsdyktige mot ytre påkjenninger. Dette har mye 
å si for blant annet slemming ved regn. Ved redusert jor-
darbeiding vil en også ha mer planterester som er med på 
å beskytte jorda mot slemming.

ENDRINGER I JORDKJEMIEN
Det har vært lik gjødsling på alle leddene gjennom alle år. 
Det er ikke særlig forskjell på hvor stor avling som er tatt 
på de ulike leddene. Disse analysetallene viser en ganske 

Feltet har 
ligget fast i 
over 20 år. 

12 nummer 2 / mai 2021 / årgang 8



fotosyntesen / redusert jordarbeiding

betydelig økning av både P-AL og 
K-AL i det øverste 0- 5 cm. På det 
pløyde leddet ligger P-AL-tallet på 
6 både på lettleire og mellomleire, 
mens det har steget til P-AL-tall på 
10- 14 i topplaget (0- 5 cm) på di-
rektesådd og harvet ledd. Det er noe 
høyere tall på det direktesådde led-
det, og det er naturlig da harvedyb-
den har vært ca. 10 cm på harveledd 
og derfor blandet litt mer ut. En har 
fått noe nedgang i disse tallverdiene i 
sjiktet 10-20 cm. Fosfor er lite mobilt 
som næringsstoff og all tilførsel med 
mineralgjødsel er gjort i det øvre jor-
dlaget. Alle overjordiske planterester 
i form av halm og fangvekster, blir 
også blandet inn i dette jordlaget. 

Jordart Jordarbeiding Analyse- 
dybde (cm) Moldinnhold pH P-AL K-AL

Lettleire

Pløyd 0-20 3,3 6,3 6 14

Direktesådd
0-5 4,3 6,4 12 30

10-20 2,8 6,3 5 13

Harvet 10 cm
0-5 4,0 6,3 10 26

10-20 2,8 6,0 5 10

M e l l o m -
leire

Pløyd 0-20 2,6 6,2 6 9

Direktesådd
0-5 3,8 6,4 14 20

10-20 1,2 6,5 4 9

Harvet 10 cm
0-5 3,4 6,5 10 23

10-20 1,4 6,4 5 9

Tabell 1: Resultater fra jordprøver analysert hos Eurofins høsten 2020. 

Når det gjelder pH har denne endret seg lite over tid ne-
dover i jordsjiktet. Både på lettleira og mellomleira er det 
jevne verdier. Når en skal ta ut jordprøver bør en ta ut 
prøve fra hele pløyesjiktet, selv om en har drevet redusert 
jordarbeiding over flere år. Dette for å få et mer gjennom-
snittlig bilde av næringstilstanden.

NATURLIG PORESYSTEM
Vi har tidligere målt motstand i jorda med penetrometer. 
Da ser en at motstanden i jorda er blitt noe høyere på 
det direktesådde leddet. Men en finner ikke noen mot-
stand på rundt 20 cm, så over år har plogsålen blitt borte 
ved direktsåing og redusert jordarbeiding og raigras som 
fangvekster. På det direktesådde leddet ser en ved å grave 
litt, at det er mye store porer etter meitemark og røtter. 
Over år får urørt jord et naturlig poresystem som er bra 

for rotutvikling, luftskifte og drenering. Når en direk-
tesår har en ikke noen mulighet for å løse opp igjen om 
en får pakkeskader. Derfor er det viktig å tenke jordpa-
kking på disse arealene med tanke når en kjører (jord-
fuktighet), dekkutrustning, dekktrykk og maskintyngde. 
Opplegg med faste kjørespor kan være aktuelt for slike 
arealer. På det pløyde leddet finner en klart høyere jord-
mostand under pløyelaget (plogsåle). På 20 cm dybde blir 
det kjørt med traktor ofte med relativt høyt lufttrykk. 
Når en graver opp finner en her platestruktur (tegn på 
pakking) og det er vanskelig for røtter og vann å trenge 
gjennom denne. Denne plogsålen begrenser rotutviklin-
gen. Plantene klarer å ta opp næring og kanskje særlig 
vann fra et større jordvolum der en ikke har plogsåle. 

Se også artikkel i forrige «Grønt i fokus» om avlingene 
fra feltet.

NoroTecTM mikronæring

Garantert
lett å blande

se tabell på

norotec.se

NoroTecTM mikronæring:

Importør: 
Fjellengen Landbruk | Ole Magnus Lillestrand | Trøgstadveien 488, 1814 Askim
Tlf. 95 13 00 63 | E-post: post@fjellengenlandbruk.com | fjellengenlandbruk.com
www.norotec.se  |  Følg oss på Facebook: Fjellengen Landbruk 

Ferdige blandinger: 
NoroTecTM Universal 
NoroTecTM Potatis
NoroTecTM Raps
NoroTecTM Spannmål

Singelprodukter: 
NoroTecTM Mangan
NoroTecTM Mangan/Kobber 
NoroTecTM Mangan/Magnesium 
NoroTecTM Kobber
NoroTecTM Magnesium
NoroTecTM Zink
Flytende Bor
Effekt+ (pH-senker)
Ferrovital (jern)

Flytende fosfor:
Magnofoss N+P+Mg
Kalciofoss N+P+Ca

NoroTecTM produserer mikronæringsprodukter basert på en egenutviklet formulering 
som er patentert over hele verden. Formuleringen gir svært godt opptak i plantene 
og har suverene blandingsegenskaper med plantevernmidler. Det er lett å blande 
produktene i sprøyta, noe som gir rask og enkel bruk. 

NoroTecTM er markedsleder i hjemlandet Sverige, og selges i et titalls land. Utnytt 
potensialet i åkeren din ved å tilføre mikronæring når du likevel skal ut og sprøyte. Det 
er god økonomi. 

Mikronæring
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fotosyntesen
økonomi i fangvekster

fangvekster 
En langsiktig strategi

Landbruksmyndighetene vil ha oss til å så fangvekster. Det fristes med tilskudd fra 
de regionale miljømidlene. Tilskuddet er viktig nok i det enkelte dyrkingsår, men 
den økonomiske gevinsten ved bruk av fangvekster ligger et annet sted.

Arne Nøkland / NLR Østafjells / 948 08 749 / anre.nokland@nlr.no

bildetekst.  / foto MPer son

Tilskuddene fra de regionale miljømidlene til bruk av 
fangvekster varierer fra 90 kroner til 130 kr per dekar på 
kornarealer og opp til 250 kroner per dekar etter tidlig- 
grønnsaker. Tilskuddene er viktige fordi de er med på å 
dekke ekstakostnader og risiko i dyrkingsåret. Motivet 
for å stimulere til bruk av fangvekster har vært knyttet 
kun til målet om å redusere tap av jord og nærings- 
stoffer til vassdrag. Tidligere var det også slik at søkere 
med økologisk drevne arealer var utelukket fra  tilskudds- 
ordningen – fordi de uansett ville dyrke undervekster i 
kornproduksjonene. I tillegg brukte økologene gjerne 
mer enn det maksimalt foreskrevne innhold av kløverfrø 
i frøblandingene sine. Nå er disse begrensingene fjernet i 
alle RMP-programmene. 

«BYTTE PENGER»
I et kortsiktig perspektiv blir den økonomiske gevinsten 
ved å bruke fangvekster liten. Noen ganger  kan vi like 

gjerne snakke om et kortsiktig tap. Frøblandinger koster 
fra 40 til 150 kroner per dekar avhengig av artsvalg og 
mengde. Det trengs utstyr for å så ut fangvekstene. De 
kan gi problemer med ugrasbekjempingen. Det kan også 
være at fangveksten kommer så dårlig at den ikke utløser 
tilskuddet eller enda verre: Fangveksten kommer for tid-
lig og stjeler næring fra hovedveksten. Det er i forsøk der 
fangveksten sås samtidig med hovedveksten registrert et 
avlingstap på opptil 10 %. Det er dyrt. Kornrådgiverne 
hos oss er klare på at den sikreste etableringen av fang-
vekster får en ved vårsådde frøblandinger en til fire uker 
etter hovedveksten. Og da er avlingstapet også null eller 
svært beskjedent.  

LANGSIKTIG PERSPEKTIV 
Interessen for bruk av fangvekster er økende. Det skyl-
des ikke at de årlige tilskuddene har blitt særlig bedre, 
men at interessen for jordliv og jordfruktbarhet har blitt 
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Faksmile er hentet fra Hugh Rileys foredrag om betydningen av organisk materiale 
i jord på Landbrukets økologikongress 2020 på Hellerud. Jord med 3 % mold hadde 
her 24 volumprosent nyttbart vann og jord med 4,5 % mold hadde 28 volumprosent. 
Forskjellen i avling utgjør cirka 60 kg per dekar.

mye større. Mange gårdbrukere med 
ensidig korndyrking år etter år har  
erfart at stadig synkende mold- 
innhold gjør det vanskeligere å drive 
jorda og ta gode avlinger. Og det 
kanskje til tross for at en har invest-
ert i grøfting, kalking og har blitt 
mer bevisst på lufttrykk i dekk og 
jordpakking. Hvordan kan vi behol-
de moldinnholdet i jorda og hvordan 
kan vi øke det? På økologisk drevne 
kornarealer har det alltid blitt brukt 
«undervekster» og da også frø- 
blandingene som gjerne er kløver-
rike. Så lenge kløverplantene er 
levende, lekker de jo ikke nitrogen. 
Og underveksten holder ikke bare 
på næringsstoffer – den bygger også 
opp organisk materiale både over 
og under bakken utover høsten. 
Riktignok vil nedbrytning av plan-
temateriale over bakken kunne fri-
gi noe næring utover vinteren, 
men så lenge plantene er lev-
ende, vil røttene bevare det aller 
meste av næringsemnene. Denne 
oppsamlingen av nærings- 

fotosyntesen / økonomi i fangvekster

stoffer blir da frigjort t i l neste års hoved-
vekst. Og tilleggseffekten er at innholdet av mold i 
jorda holdes oppe på et høyere nivå. Det er stor for- 
skjell på mineraljord med 3,0 % mold og 4,5 % mold 
med tanke på evnen til å holde på vann og nærings- 
stoffer, og dermed også på jordas evne til å gi avling.

Forsøkene fra faksimilet over er utført i relativt tørre 
år og forsøksrutene har ellers fått samme gjødsling. I 
områder med ensidig korndyrking over 50 til 60 år er 
moldprosenten ofte ned mot 3 % og til og med under 
det. Den positive nyheten er at det er lettere å øke mold- 
innholdet igjen på jord med lavt moldinnhold enn 
på jord som allerede har en høy moldprosent. Med 
bevisst og målrettet jordbrukspraksis er det realis-
tisk å kunne øke moldinnholdet i mineraljord med 
i utgangspunktet lavt moldinnhold, med 1 prosent i 

ØKONOMIEN I FANGVEKSTER
På kort sikt er tilskuddene for lave. De dekker 
utgiftene til frø og kanskje jobben? Men bare 
når etableringa er god nok.
Fangvekster lønner seg for bonden på lang 
sikt på grunn av alle fordelene det gir å behol-
de molda eller å øke moldinnholdet i jorda. 
Høgt moldinnhold bedrer jordkulturen og gir 
utsikter til stabile avlinger uten mer input. 

for deg

Ta kontakt for en fagprat!
Bjørn Molteberg
Produktsjef frø/
fôrvekster/grøntanlegg
Tlf 91 14 59 96
bmo@strandunikorn.no 

Stort utvalg av blandinger til:

Fangvekster, karbon agro og regenerativt landbruk
Årets Jordbruksfrøkatalog er klar! 
Her kan du lese om våre ulike produkter innen 
eng- og beitevekster, fangvekster, grønngjødsling 
og vekster for pollinerende insekter.
 
Se utvalget vårt på våre hjemmesider:

www.strandunikorn.no 
 
Vi har gjort noen justeringer på følgende blandinger: 
Strand nr. 61 – ettervekster – struktur høst
Strand nr. 62 – ettervekster – struktur vinter

løpet av 10 år.  Så fra det ene 10-året til det andre 
vil det utgjøre en forskjell – og over 50 år vil det bli 
en stor forskjell.
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næringsstoffer i jord

næringsstoffer i jord 
Møt magnesium!

Grunnstoffet magnesium har en viktig rolle i plantene, og spesielt som sentralatom 
i klorofyllmolekylet. Klorofyllproduksjon muliggjør fotosyntese, og er grunnlaget 
for all vekst og liv på jorda.

Benedikte Tveit / NLR Øst / 940 85 796/ benedikte.tveit@nlr.no

Magnesiummangel i vårhvete. Symptomene vises som klorose eller avbleking / gulning av blader.  / foto Åsmund Langeland

Plantene trenger relativt store mengder magnesium, og 
det kan bli mangel for planter som vokser på sur sand-
holdig jord. Gjødselstrategi må ta utgangspunkt i til-
gjengelig mengde i jorda basert på ferske jordanalyser, 
samt krav hos den aktuelle veksten. 

FLERE VIKTIGE FUNKSJONER
Magnesium (heretter Mg) har flere viktige oppgaver som 
er knyttet til fotosyntese og energiprosesser i grønne 
planter. Som sentralatom i klorofyllatomet, utgjør Mg 
spesielt en sentral rolle i fotosyntesen. Ved mangel vil 
klorofyllet bli brutt ned og cellenes evne til å fange sol-
lys vil reduseres. Mg er også en viktig komponent som 
energibinder og metallenzym i ATP og i proteinsyntesen. 
Proteiner er essensielle som byggesteiner, og helt nødven-
dig for vekst og vedlikehold i plantens celler. Mg er trolig 
også viktig som stabilisator av strukturen i cellekjernen, 
ved blant annet å opptre som transportør i plasma- 
membranen. 

Mineralmangel generelt og Mg-mangel spesielt,  
påvirker fysiologiske funksjoner i kulturplantene våre og 
forholdet mellom mineralstoffene.

Et vesentlig punkt med magnesium, er at symptomer 
ofte oppstår etter at underskuddet allerede kan være for 
lavt i plantene. Forebygging som kalking og grunngjød-
sling ved lave magnesiumnivåer i jorda, er derfor viktig. 

OPPTAK OG TRANSPORT
Mg tas opp gjennom røttene som ett toverdig Mg-ion 
(Mg2+ kation), og binder seg lett til negativt ladde kolloi-
der som leirmineraler og hummusstoffer. Jordtype og pH 
påvirker i sterk grad næringsopptaket, og spesielt lav pH 
påvirker utvasking av Mg. Opptak kan også skje gjen-
nom bladverket. Jord med høye verdier av andre kationer 
som K+, Ca2+ og ammonium (NH4

+) i forhold til Mg2+, vil 
kunne hemme opptaket av Mg. Planterota har et selektivt 
ioneopptak, og slipper fortrinnsvis inn de ionene planta 
har bruk for, men også de som er mest tilgjengelig.  Når 
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Magnesiummangel i potet.   / foto Borghild Glorvigen

rota er i vekst vil den ta opp Mg, dette gjelder også for 
kalsium (Ca). Kald, våt, eller alt for tørr jord, reduserer 
både rotveksten og transport av næring til røttene. Mg 
transporteres relativt lett i jorda og er utsatt for utvask-
ing ved store nedbørsmengder, og da spesielt på jordarter 
med lite leirinnhold.
• Bergarter som inneholder dolomitt, biotitt, kloritt eller 

olivin, er rike på magnesium.
• Innholdet i mineraljord er vanligvis mellom 0,05 -0,5 

%, og innholdet er størst i leirjord
• innholdet av Mg i planter i vekstfasen varierer etter art 

og vekstutviklingsnivå, men ligger vanligvis mellom 
0,1-0,5 % av tørrstoffet. 

MANGLER
Mg-mangel finner vi oftest på lett jord som er utsatt for 
utvasking. Lav pH forsterker utvasking og øker faren for 
Mg underskudd i jorda. Midlertidig mangel kan oppstå 
i planter på alle jordarter om vekstforhold som temp- 
eratur og vann ikke er tilstrekkelig.  Da er vannopptaket 
i planta lavt, og dermed også opptak av næringsstoffer. 
Midlertidig mangel kan også oppstå i unge planter på 
grunn av forsinket oppbygging av klorofyll, og vises ofte 
på våren med rødbrun farge på ikke utviklede blad. 

Tørkestress kan også gi tilsvarende midlertidige symp-
tomer som retter seg når plantene kommer i væske - og 
næringsbalanse igjen. Svake mangelsymptomer oppstår 
når tilførsel er for lav i forhold til behovet i plantene, 
mens kritisk mangel oppstår når det er stor underdekning 
i plantene. Dette kan både skyldes for lav tilførsel, eller 
fysiologiske forhold i planta som hindrer opptak eller 
omsetning av Mg i planta. Tørkestress eller insektan-
grep kan være årsak til slike fysiologiske forhold. Svak 
Mg-mangel i de nederste bladene vil ikke påvirke avlin-
gen nevneverdig, men om mangelsymptomer vises på for  
eksempel flaggbladet på kornplanta, kan avlingsnedgangen 
bli betydelig. Ved alvorlig mangel blir bladene gulhvite, 
bladspissene visner og det skjer prematur bladavkasting. 

TILTAK
Kalking med Mg-holdig kalk er det viktigste og enkleste 
tiltaket for å forebygge mangel. Kalkmengde må tilpasses 
jordart, leirinnhold og pH på det aktuelle skiftet. Når 
kalking ikke er nødvendig, kan magnesiumsulfid eller 
kaliummagnesium være aktuelle gjødselslag. All norsk-

KJENNETEGN PÅ MAGNESIUM-
MANGEL
Mangel vises som klorose eller avblekning / 
gulning mellom ledningsstrengene i bladet og 
ofte med nekrotiske flekker. 
Mg er relativt lett flyttbart internt i planten, 
slik at det er de eldste delene/bladene som 
viser mangelsymptomer hvis det blir for lite. 
Gulning skyldes i hovedsak en nedbrytning av 
klorofyllet i planta.

Klasse Mg-AL Tiltaksbehov

1. Lav < 3 Tilleggsgjødsling vil være nødvendig

2. Middels 3-6 < 5-6, kun behov for vedlikeholds- 
gjødsling

3. Høy 7-10 Ingen tiltak utover jevnlige jordanalyser

Tabell 1: Mg-Al tall og anbefalt gjødslingsstrategi.

produsert fullgjødsel er tilsatt små mengder magnesium, 
og vil dermed fungere om vedlikeholdsgjødsling på jord 
med Mg-AL tall > 5-6. Om jordanalyser viser tall un-
der 3, vil ikke slik vedlikeholdsgjødsling være tilstrekke-
lig for å dekke behovet i plantene. Under vekstsesongen 
kan uttak av bladprøver til analyse være et tiltak for å 
avdekke eventuelle mangler tidlig, spesielt ved store ned-
børsmengder etter vårgjødslinga og mistanke om utvask-
ing. Bladgjødsel med magnesiumsulfat kan være et godt 
tiltak til korn, potet og rotvekster ved underskudd. Ved 
mistanke om underskudd i gras til husdyr, anbefales fôr-
prøver og eventuelt tilskudd for å hindre graskrampe.

KILDER
Aasen, Ivar; Mangelsjukdomar og andre ernærings- 
forstyrringar hos kulturplanterårsaker, symptom og 
rådgjerder

Krogstad, Tore; Faktorer for næringsopptak
Universitetet i Oslo/Institutt for biovitenskap; UiO/mag-
nesium  

fotosyntesen / næringsstoffer i jord
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fotosyntesen
conservation agriculture

conservation agriculture 
Fotosyntesefabrikken

I fabrikken hvor jordliv fôres, næring forvaltes, struktur forbedres, jorda beskyttes 
og mye mer er fotosyntesen drivstoffet. Fangvekstene er maskinene og bonden er 
medarbeideren som skal sørge for at fabrikken produserer.

Else Villadsen / NLR Øst / 481 63 074 / else.villadsen@nlr.no

Fotosyntesen gir grunnlaget for jordforbedring, næringsforvaltning og tilførsel av organisk materiale via fangvekster.  / foto Else Villadsen

Skal fotosyntesefabrikken levere er bonden nødt til å 
vite hvilke kriterier maskinene har for å arbeide, og ikke 
minst velge rett maskin på rett sted og tid. Eller forklart 
uten metaforer, vi må kjenne til dyrkningsteknikken som 
kreves for å oppnå ønsket resultat fra fangvekstene som 
dyrkes.

I utviklingen av dyrkningsteknikk for fangvekster 
dukker det stadig opp problemstillinger det er behov for å 
samle kunnskap om. Etableringsmetoder- og tidspunkter 
samt ulike halmstrategier har sett ut til å være suksess- 
faktorer for fotosyntesefabrikken, men hvor viktig er det 
egentlig?

ARBEIDSBESKRIVELSEN
Fangvekster er en viktig del av driftssystemet Karbon 
Agro, og en av de tre grunnprinsippene. Å lykkes med 
dyrkingen er derfor et kriteria for å få til de to andre 
prinsippene minimal jordarbeiding og mangfoldig vekst-
skifte.

Demonstrasjonsfeltene, som gjennom prosjektet Kar-
bon Agro ble anlagt fire steder høsten 2020, hadde fokus 
på etableringstidspunkter, metoder og halmhåndtering. 
Feltene var fordelt fra i Østfold og Akershus hos feltverter 
som anla dem i stor skala. Alle steder ble det satt igjen 
ruter med ulik stubbhøyde, og i tillegg ble to av feltene 
anlagt med en målsetning om å se effektene av halm- 
fjerning. I tre av de fire feltene er det registrert plante- 
høyder, høstet biomasseprøver og gjort mineralanalyser. 
Det fjerde feltet ble det kun gjort observasjoner i. 

Arealet til felt 1 ble tilsådd med hvitkløver på våren, 
men de var sparsommelig etablert frem til tresking. Ved 
etablering av feltet ble det brukt Strand 62 som inne-
holder oljereddik, honningurt og blodkløver samt vinter- 
vikker som er overvintrende. Viftespredningen skjedde 
tett opp mot tresking fordi arealet også skulle halm-
strigles rett etter høsting. Striglingen var en del av ut-
prøvingen, og ble gjort med en ringtrommel påmontert 
justerbare fjærende tinder i forkant. Ekvipasjen kjørte 

Del tre av serien om Karbon Agro
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diagonalt med høsteretningen for å fordele samt legge 
halmen ned på bakken. Det ble også direktesådd noen 
ruter i ulik stubbhøyde med og uten strigling.

Felt 2 og 3 ble etablert med Strand 61 som inneholder 
oljereddik, honningurt og sommervikker. Felt 3 blandet 
samtidig inn noen kilo havre, og det ble kun viftespredd 
i dette feltet. Her ble det studert hvordan fjerning av  
halmen påvirker etableringen til fangvekstene. 

EFFEKTIVITET OG ARBEIDSMILJØ
Er økt tilførsel av organisk materiale og næringsforvalt-
ning viktigst? Da må en sørge for lange og mange nok 
arbeidsdager i fabrikken. Basert på samlet resultat fra 
feltene (tabell 1) viser det seg at tidspunktet for etablering 
er viktigst når du dyrker fangvekster. Legg spesielt merke 
til forskjellen i felt 1 hvor det kun er fem dager mellom 
etableringstidspunktene, og det likevel har gitt en betyde-
lig forskjell i avling. Det er fem effektive arbeidsdager! 

Samtidig ser vi at det totale næringsopptaket fra 
avlingen følger avlingsnivået som er en effekt av tidlig 
etablering (tabell 2). Det er både tatt opp og produsert 
betydelige mengder næring som kan komme til gode 
når planterestene brytes ned. Hvor mye som vil være til- 
gjengelig avhenger derimot også av vinteren.

Halmstrigling ser ut til å være viktigst på arealer med 
lettere jord hvor fordelingen av halm kan bedre spire- 
råmen. Likevel er den helt avgjørende for etablering om 
halmen er blitt dårlig fordelt bak treskeren og det ligger 
igjen i hauger. 

Fangvekstene i disse to feltene bar ikke noe preg av å 

ha blitt håndtert med både rundballepresse samt over- 
kjøringer etter samling av baller. Noen uker etter høsting 
var det mulig å se påvirkning på fangvekstene i det ene 
feltet der halmen var fjernet og kornet var stubbet veld-
ig lavt (<10 cm). Effekten var derimot kortvarig, og for- 
skjellen jevnet seg kjapt ut.  Det kan derfor se ut til at de 
tåler et litt tøft arbeidsmiljø bedre enn forventet tidlig i 
utviklingen.

Skal fangvekstene ha nok drivstoff trenger de det 
sollyset de kan få til fotosyntesen, og høy stubb vil 
kunne slippe inn mindre lys enn lav. De viste derimot 
ingen tydelige preferanser på stubbhøyde. Det var likevel  
enkelte arter som responderte på noe høyere stubb (>30 
cm), spesielt vikkene. De er klatreplanter som gjerne vil 
ha noe å vokse i. En kunne også se at oljereddikene fikk 
høyere planter der det var lengre stubb, og en tendens 
til å utvikle generativ fase tidligere. Rotutviklingen blir 
størst dersom de holder seg i vegetativ fase lengst mulig, 
og vi ønsker derfor ikke at de setter blomster. Rutene 
med lav stubb gav i noen tilfeller høyere avling fordi det 
var større innslag av alle artene, og spesielt i felt 1 hvor 
det var med mye kløver. 

Etableringsmetode viser først og fremst at tidspunk-
tet for etableringen påvirkes. En mister flere dager med 
potensiell vekst. Det kan også gi noe mer intern konkur-
ranse mellom fangvekstene fordi såmengden fordeles kon-
sentrert i såradene. Likevel sikrer det frøene god spire- 
råme når de sås, er mindre avhengig av halmstrigling og 
fordeler frøene jevnt i hele såbredden.

fotosyntesen / conservation agriculture

Bli agrotekniker!
Fagskolen Innlandet og Storsteigen vgs starter høsten 2021 studiet Grovfôrbasert 
husdyr   produksjon for fjellandbruket. Studiet er rettet mot forvaltning og utvikling av 
 land bruksforetak med produksjon av melk og kjøtt fra ku og sau.
Sjekk www.fagskolen-innlandet eller www.storsteigen.vgs.no for mere informasjon. 

www.fagskolen-innlandet.no

VELG EN GRØNN FAGSKOLEUTDANNING FOR FREMTIDEN!

Vi har fortsatt 
noen få ledige 
studieplasser!

Søk nå!
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ARBEIDSTID ER VIKTIGERE 
ENN ARBEIDSFORHOLD
At sommerferien vil kunne bli berørt 
for å få godt etablerte fangvekster 
var som forventet. Det er noe vi har 
hørt fra danske kolleger i flere år; en 
dag med vekst i august er som en uke 
i september. Fangvekstene trenger 
tydelig alle de arbeidsdagene de kan 
få om høsten, og arbeidstiden ser ut 
til å være viktigst for veksten. Det 
var derimot mer uventet at de ikke 
er like opptatt av arbeidsforholdene 
de står i. Vi hadde ventet at utsla-
gene på ulik stubbehøyde ville vært 
tydeligere, noe det kanskje ville blitt 
i en høst med mindre sol enn dette 
året. Samtidig har fjerning av halm 
har vært et usikkerhetsmoment, som 
kan vise seg å ha vært en unødven-
dig bekymring. Dyrkningsteknikken 
for fangvekster er likevel ikke ferdig 
kartlagt etter dette året, og arbeidet 
fortsetter for å kunne finjustere foto-
syntesefabrikken.

Figur 1: Fangvekstene har, fra juli til november når prøvene er høstet, produsert mye 
organisk materiale. Mest i det tidligst etablerte.

Figur 2: Næringsopptaket følger avlingsnivået som er effekt av tidlig etablering. 
Næringen som forvaltes av fangvekstene kan komme neste vekst til gode.

Hauger med halm gir dårligere etabler-
ing av fangvekstene.  
 / foto Else Villadsen

Direktesådde fangvekster i ulik stubbehøyde. Lang stubb gir bedre betingelser for vikker, men dårligere for små kløverarter.
  / foto Else Villadsen

fotosyntesen / conservation agriculture
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plantevern
biologisk bekjempelse

biologisk bekjempelse i  
Frilandsgrønnsaker

Behovet for mer miljøvennlige metoder for skadedyrkontroll er stort.  I Sverige har 
de opparbeidet god kunnskap om biologisk bekjempelse ved hjelp av blomsterstrip-
er. Basert på deres erfaringer er NLR i gang med å undersøke bruk av blomster-
striper i grønnsaksproduksjonen.

Kari Bysveen, Hilde Olsen / NLR Innlandet, NLR Øst / 413 73 808, 481 63 094 / kari.bysveen@nlr.no, hilde.olsen@nlr.no

Egg fra marihønelarver på kålblad. Larvene eter lus.   / foto Kari Bysveen

Monokultur er liksom noe alle andre land har – ikke vi 
i Norge! Skiftene er tross alt ikke så store her, og det er 
ikke så langt til jordekantene og diverse vegetasjon. Im-
idlertid finner også vi stor nedgang i antall og variasjon 
av div insekter. Åkerkantene har også blitt artsfattige, og 
domineres av grasarter. Er vi heldige finner vi en og anna 
hundekjeks eller burot. De som driver med frukt og bær, 
oljevekster og kløverfrø er direkte skadelidende om an-
tall pollinerende insekt reduseres. Mange grønnsaker er 
ikke avhengig av pollinerende insekt for å danne salgbart 
produkt. I ei tid hvor utvalget og effekten av kjemiske 
plantevernmidler reduseres, bør vi finne ut mer om skade- 
dyras naturlige fiender. 

GOD ERFARINFG I SVERIGE
I Sverige har rådgiver ved Jordbruksverket, Elisabeth 
Ögren, og grønnsaksprodusenter opparbeidet god erfa-
ring med hvilke planter som tiltrekker seg bestemte inse-

kter, og hvilken nytte vi har av disse. Erfaringene delte 
hun med oss på et åpent foredrag i mars 2021. Denne 
artikkelen oppsummerer noen av poengene i foredraget. 

MÅ HA MAT
Ögren viser bilde av en perfekt radrensa gulrotåker. Her 
er det jo bare insekter som liker gulrot - nærmere bestemt 
skadedyra - som finner mat. Naturen er kompleks og 
stort sett robust fordi den er allsidig. Her må landbruket 
bli bedre. I det svenske prosjektet har de ikke anlagt  
direkte forsøk, men sådd diverse frø i diverse åkrer og 
observert ulike insekt. -Ikke alle vet vi hva er, men vi skal 
ikke sjå bort i fra at de gjør nytta si med å være føde for 
nyttedyra i perioder hvor skadedyra enda ikke har gjort 
seg gjeldene, forteller Ögren. 

Hun referer til flere forsøk i mange land som viser at 
effekten av nyttedyr i blomsterstripene er større i flatt 
og åpent landskap enn i et kupert. Videre har forsøk vist 
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at blomstrende vekster hver 20.de meter er positivt med 
tanke på bladlus. Dette vil legge beslag på 5 % av dyrk-
ingsarealet, så derfor er det viktig å utnytte soner som 
kulturplantene ikke trives så bra på. 

TID OG STED
Mange har intensjon om å så blomsterstriper og bille-
banker, men tidsklemma rammer de fleste. I en åker med 
planta grønnsaker, kan det f.eks. være smart å gjøre op-
pal av noen blomstrende vekster, og bytte ut noen av kul-
turplantene med disse, plante ei hel seng eller bare ei rek-
ke mellom de andre. Med tanke på nyttedyra er alt bedre 
enn ingen ting. Vendeteiger og vatningsgater gir sjelden 
gode avlinger, så dette har kanskje bedre potensial som 
nyttedyrsoner. 

Noen etableringer er nærmest gratis. Korsblomstra 
blomster er smakfulle – dyrker du blomkål eller brokkoli, 
kan du f.eks. la de du ikke høster få gå opp i blomst.  
Snylteveps liker korsblomstra blomster spesielt godt. 

Bruk det du har av utstyr for etablering. I Sverige kom 
eldre Nordsten såmaskiner til sin rett. Disse er kjent for å 
kunne handtere ulik str. på såfrø, og det er enkelt å blinde 
sålabber om den blir for bred.  Andre fikk godt resultat 
med å sette inn de største skjeene i Nibex ettfrøsåmaskina. 
Utsåing for hånd fungerte også bra.  

TIDLIG BLOMSTRING
Med tanke på pollinatorer og blomsterfluer, er tidlig 
blomstring viktig. Honnigurt og bokhvete blomstrer ca. 
4 uker etter såing. Persekløveren blomstrer også raskt. 
Tidligst blomstring får du imidlertid der du sådde arter 
med vinterettårig syklus høsten før, slik som vintervikke 
og blodkløver. Altså kan fangvekster etter grønnsaker, 
fint kombineres med insekttiltak. Velg fangvekster som 
fortsetter veksten våren etter, la noe stå igjen etter våronna, 
slik at de gir mat og ly til de gode hjelperne. Spesielt der 
du har kulturer som lett skades av lus, kan dette være 
nyttig. Luseeterne må være til stede i god tid før de store 
luseangrepa. Oppformeringa vil da gå raskere enn om de 
må finne vegen fra intet. 

IKKE BARE POSITIVT
«Så her fungerar inte naturen», svarte Ögren nesten litt 
oppgitt, da ivrige tilhører ville ha den perfekte frøblan-
dingen – som bare gav levested til nytteinsekter, og ikke 
lokka til seg eller oppformerte skadedyr, nematoder, 
sopp osv. Selvfølgelig greier vi ikke å bare oppformere og 
stimulere nyttedyra. Noen skadedyr vil også finne fram. 
Voksne rotfluer trenger også pollen for å lage nye egg. 
Det er ingen ting som fungere 100% - ikke de kjemiske 
plantevernmidlene en gang! Husk at mange ugras også 
kan oppformere flere skadegjørere. Om vi ikke alltid ser 
den direkte nytten av alle, må vi huske på at de sannsyn-
ligvis er mat for noen som kan være nyttige. Naturen er 
kompleks, og den er robust fordi den er allsidig. Allsi-
dighet er en dyd.

Hvor mye tiltakene hjelper, og om vi faktisk kan  
redusere på sprøytemiddelbruken, vet vi ikke. Vi må ikke 
la frykten for skadegjørere hindre oss i å prøve. Vi må 
skape mangfold, og metodene må kombineres med hver-
andre. Å satse alt på en hest, har bestandig vært usikkert. 

HVEM GJØR NYTTE I GRØNNSAKENE?
Løpebiller og kortvinger er rovinsekter som eter egg fra 
div rotfluer, slik som kålflue. Disse billene bryr seg lite 
om blomster, men trenger vern.  Om du kan la noen striper 

ligge i flere år, danner dette en billebank, hvor artene 
oppformere seg, og gjøre stor nytte. Åkerkanter og faste 
kjøregater fungere også som billebanker. 

Larvene til blomsterfluene og marihøna er grådige 
luse-etere. Dette er av interesse i salat, selleri og diverse 
kålvekster. For at du skal få best mulig effekt, pass på åker- 
kantene dine. Kanskje du kan spare noen hundekjeks, så 
noe sensommers året før om mulig, og så tidlig blom-
strende arter, slik at disse har mat raskt og får oppformert 
seg før skadedyra gjør sitt inntog i åkeren.

ØKT FOKUS PÅ NYTTEDYR
NLR Øst og NLR Innlandet fikk i 2020 
Grøntsatsingsmidler til å jobbe med blomster-
striper og nyttedyr. I 2021 utvides prosjektet 
og NLR Agder blir med. Interessen for mil-
jøtiltak øker i grønnsaksdyrkinga. Tilgang og 
effekt av kjemiske plantevernmidler reduseres, 
og alle verktøy i verktøykassa må benyttes. 
Prosjektet jobber ikke med pollinerende inse-
kter spesielt, men andre nyttedyr som utfører 
biologisk bekjempelse. Denne artikkelen 
oppsummerer en del av et fagmøte med Elis-
abeth Ögren, som prosjektet arrangerte. 
Sjekk muligheter for RMP-tilskudd i ditt 
fylke. Ta kontakt med rådgiver i NLR for å 
diskutere aktuelle tiltak i din produksjon. 

GODE TIPS TIL NYTTEDYR
Tegene liker planter med mye nitrogen, slik 
som vikker. Det antydes at om en sår et belte 
av loddevikke rundt neste års felt, vil denne 
stripa «fange» flere teger enn de nyspirte 
potene/grønnsakene. 
Skjermplantene er spesielt interessante for pol-
linerende insekter, da disse har åpen blomst 
som gjør at de fleste insekter kommer til. La 
derfor hundekjeksen få stå i åkerkanten, og 
dill og koriander kan være med i ei frøbland-
ing, eventuelt gjøre et oppal og plante ut. 
Artene stenkløver, solsikke, lodnevikke og 
kornblomst har nektar også på stilk og blad, 
og er enkel føde for de fleste.
Unngå korsblomstra vekster om hovedkul-
turen din er kålvekster, mht. klumprot. 
Er kulturen din utsatt for storknolla råtesopp, 
bør solsikker unngås. 
Sliter du med hønsehirse og svart-/begersøt-
vier, bør man være litt forsiktig med såing av 
blomsterstriper. Vær i såfall påpasselig med å 
følge med på spiringa – bruk arter som spirer 
og dekker raskt. Finner du det farlige ugraset, 
harver du det ned. 
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hms i sprøytejobben 
Bruk verneutstyret riktig

Ved håndtering av plantevernmidler er det viktig å bruke verneutstyr – riktig ver-
neutstyr! Noen tenker at maske er maske og kan ved feil valg utsette seg for større 
eksponering av kjemikalier enn om de ikke bruker maske i det hele tatt.  Når du 
først bruker verneutstyr, bruk riktig utstyr som gir den beskyttelsen du trenger!

Kari-Anne Aanerud / NLR Øst / 902 07 464 / kari-anne.aanerud@nlr.no

Det enkleste og mest brukte verneutstyr er hansker. Bruk dem rett!  / foto Morten Livenengen

Vi må kjenne risikoen ved kjemikaliene for å kunne 
beskytte oss på best mulig måte. Gode arbeidsrutiner, 
godt renhold og tilpasset blande- og sprøyteutstyr redus-
erer eksponeringsfaren – i tillegg bør personlig verne- 
utstyr brukes. 

Eksponeringsfaren er størst ved tilmåling, fylling og 
blanding av kjemikalier. I disse fasene er midlene i kon-
sentrert form og utgjør størst helserisiko. Det er lett å 
tenke at det er så liten dose og liten eksponeringstid at det 
neppe er noen fare…

Ved håndtering av plantevernmidler må type og om-
fang av verneutstyr vurderes. Behovet påvirkes av hvor 
du skal sprøyte, type sprøyteutstyr og hva du skal sprøyte 
med/mot.  Aktuelt verneutstyr kan være dress, støvler, 
hansker, ansikts/øyebeskyttelse og halv- eller helmaske 
med kombinasjonsfilter (støv og gass). Pkt 8 i sikkerhets-
databladet oppgir anbefalt verneutstyr ved håndtering av 
preparatet.

HANSKER
Det enkleste og mest brukte verneutstyret er hansker. De 
fleste bruker hansker, men det er viktig at det er riktig 
type hansker – de må være merket med kjemikaliesym-
bol.
• Vask hendene før bruk og sørg for at hanskene er hele 

og rene.
• Beholde hanskene på til hele jobben er utført, embal-

lasjen skylt og ryddet bort. 
• Ha alltid et par ekstra hansker på lager da hansker er 

ferskvare!

ÅNDEDRETTSVERN
I forbindelse med kjemikaliehåndtering må en kombinasjon 
av gass og støvfilter benyttes!

Vanlige støvmasker må IKKE benyttes ved håndter-
ing av flytende kjemikalier.  Støvfilter beskytter kun mot 
støv eller rein vanndamp/ væskepartikler, ikke gass/kje-
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mikalier – og gassfilter stopper ikke støv. Graden av par-
tikkel filtrering oppgis med filterklasse:
• P1: ikke aktuell i landbruket da den gir for dårlig be-

skyttelse mot støv.
• P2: minimum til arbeid i landbruket
• P3: brukes når støvet inneholder giftige/kreftfremkal-

lende stoffer, soppsporer, midd, virus, bakterier og 
plantevernpulver

En god beskyttelse mot plantevernmidler oppnår man 
med ei halvmaske med brunt A-filter og P3-støvfilter. 
Eller du kan bruke ei sesongmaske med samme filter- 
spesifikasjoner. 

HVOR LENGE VARER ET FILTER?
Kjemikaliefiltrene er fylt med aktivt kull og brukstid for 
filtrene er vanskelig å angi da det varierer med bruk og 
eksponering av kjemikalier. Filteret byttes ut så snart det 
merkes lukt av plantevernmidlet eller når det blir merk-
bart tyngre å puste. Noen plantevernmidler er derimot 
uten lukt og det gjør det vanskelig å vite om filtrene fort-
satt fungerer. Et tips er å sette på seg maska og lukte på 
White spirit – dersom man kjenner antydning til lukt er 
filtrene mettet og må byttes ut.   Sesongmaska har ikke 
utskiftbare filtre og må byttes i sin helhet!

ANSIKTS- OG ØYEVERN
Det er lett at det spruter når man skal blande og fylle 
sprøyta med kjemikalier og man bør beskytte øynene. 
Vernebriller er godt egnet, men ved å benytte en ansikts- 
skjerm beskyttes ansikt og hals i tillegg til øynene. Den 
kan brukes sammen med vanlige briller. Skjermen anbe-
fales også ved vasking av traktor og sprøyteutstyret da 
det ofte spruter tilbake og vannet inneholder rester av 
kjemikalier, diesel og jord.

KLÆR
Huden er det største organet vi har og den tar raskt opp 
plantevernmidler. Bruk derfor heldekkende arbeidstøy 
ved håndtering av plantevernmidler. 

Bytt klærne raskt dersom du søler og hold de adskilt 
fra andre klær inntil de er vasket. På denne måten un-
ngår du at andre får kjemikaliene på seg.  Det er en for-
del å benytte overtrekkdress ved blande- og fyllefasen.  
Det finnes egne kjemikaliedresser i flere kategorier (1-6).  
Opplysningene om hva du trenger er oppgitt i sikkerhets-
databladet men oftest er type 3 – væsketett eller type 4 
– spraytett anbefalt. Alternativt kan et plastforkle ta av 
for mye av sølet ved blanding. 

HVA MED VERNEUTSTYR I TRAKTOREN?
Hytta på traktoren er sjelden helt tette og ved sprøyt-
ing kan det drive små dråper av plantevernmidler inn 
i traktorhytta. Dette utgjør en helserisiko for sjåføren.   
Dråpene fordamper lett og det dannes partikler som kan 
pustes inn. Bruk traktorens ventilasjons- anlegg for å 
lage et lite overtrykk i hytta slik at dråpene ikke kommer 

inn. Ved sprøyting må støvfilteret i ventilasjonsanlegget 
byttes ut med et aktivt kullfilter som absorberer plante-
vernmidler. Et standard støvfilter har ingen effekt mot 
plantevernmidler.  

Innblåsingsluften passerer først gjennom en støvfil-
terduk som holder tilbake støvpartikler og virker som 
dråpefanger for plantevernmidler. Deretter ledes luften 
gjennom et kullkammer med komprimert aktivt kull, 
som absorberer giftige gasser og partikler. Kullfilteret har 
en levetid på ca. 300 effektive sprøytetimer. Varigheten 
avhenger av tid, luftmengde og konsentrasjon. Når fil-
teret ikke er montert i hytta skal det oppbevares i en 
lufttett pose. 

Dersom du har ei god traktorhytte med kullfilter - 
ta av deg verneutstyret før du går inn i traktoren.  Slik  
unngår du å ta med deg kjemikalier inn i den «rene so-
nen» som traktorhytta skal være. 

Hvis ikke sprøytetraktoren har tilstrekkelig god hytte 
bør du benytte verneutstyr også under selve sprøytingen. 

Vær forberedt til sesongen og kjøp inn riktig verneu-
tstyr sammen med plantevernmidlene!  Ta kontakt med 
oss i NLR eller forhandleren hvis du er i tvil eller har 
spørsmål.

Fargekode Bokstavkode Virkeområde

Brun A Mot organiske damper (løse-
midler, plantevernmidler

Grå B Gjødselgass, hydrogensulfid 
(klorgass)

Gul E
Mot sure gasser og damper 
(maursyre, saltsyre, svoveldiok-
sid etc.)

Grønn K Mot ammoniakk og aminer

Tabell 1: Filter for gasser og kjemikalier har farge- og bok-
stavkode.

TIPS FOR MASKEBRUK I PLANTE-
VERNSESONGEN
Alltid nytt filter før ny sesong – noter på 
filteret når det tas i bruk. 
Oppbevar filteret tørt og lufttett – da brukes 
det ikke opp i mellom hver sprøyting. 
Verneutstyr oppbevares i adskilt rom fra 
plantevernmidler. 
Rengjør maska etter bruk. 
Bytt filteret regelmessig (filter kan ikke reng-
jøres). 
Kontroller og vedlikehold maska jevnlig 
(kontroller inn- og utåndingsmembraner, at 
maskekroppen er hel, at maska er tett og at 
stropper er hele elastiske). 
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slik er veien til sprøytetanken 
Godkjenning av plantevernmidler

Alle plantevernmidler som selges og brukes i Norge må være godkjent av Mattilsynet. 
For at et plantevernmiddel skal kunne godkjennes, må det ha tilfredsstillende agronomisk 
virkning, ikke ha uakseptable skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og 
planteliv eller det biologiske mangfoldet og miljøet for øvrig.

Anne G Kraggerud / NLR / 419 34 443 / anne.kraggerud@nlr.no

Norge har hatt en egen godkjenningsordning for plante-
vernmidler helt fra 1964. Fra inngåelsen av EØS avtalen 
i 1994 hadde Norge et unntak fra EU sitt regelverk på 
plantevernområdet frem til 1.6.2015. Fra denne dato har 
vi samme regelverk som i EU, men med noen nasjonale 
krav. Godkjenningsprosessen er komplisert. Her har vi 
prøvd å gi en enkel innføring samt si noe om utfordringer 
med tilgang på midler.

GODKJENNING AV AKTIVE STOFFER
For at et plantevernfirma kan søke om godkjenning av et 
preparat i Norge må det aktive stoffet være godkjent på 
EU-nivå først. Eksempel på et aktivt stoff er prothiokonazol 
som blant annet er godkjent i soppmiddelet Proline.
• Alle aktive stoffer vurderes og godkjennes felles for lan-

dene i EU (og Norge) i henhold til forordning (EF) nr. 
1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler.

• Det utpekes ett rapportørland for hvert stoff som gjør 
vurderingen på vegne av hele EU.

• EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddel-
trygghet) sammenstiller en rapport som sendes til EU-
kommisjonen.

• Basert på EFSAs vurdering og konklusjon, foreslår EU-
kommisjonen om det aktive stoffet skal godkjennes  
eller ikke.

• EU-medlemslandene stemmer deretter over forslaget.

Mattilsynet deltar på ekspertmøtene der risiko-
vurderingen av aktive stoffer blir diskutert, og er obser-
vatør på møtene i EU-kommisjonen der det stemmes over 
godkjenning eller ikke.

Det er fastsatt stramme tidsfrister for hvor lang tid 
dette skal ta. Når det søkes om et nytt aktivt stoff, er 
tidsrammen fra 2,5 til 3,5 år fra søknaden er komplett. 
En godkjenning gis normalt for 10 år. Ved regodkjenning 
settes godkjenningsperioden normalt til 15 år. Vi erfarer 
ofte at EUs tidsskjema/planer blir forsinket i forhold til 
oppsatt plan. Da blir det gitt en administrativ forlengelse 
av det aktive stoffet på normalt 1 år ad gangen. Prepa-
rater får forlenget godkjenning som er lik godkjennings-
perioden til det aktive stoffet + ett år.

KRAV TIL GODKJENNING
For å få en godkjenning eller en fornyet godkjenning må 
det aktive stoffet oppfylle kriteriene for godkjennelse 
som står i forordningen 1107/2009. Det skal ikke være 
skadelig for mennesker eller dyrs helse eller være risiko 
for skadelige effekter i miljøet, samt at det må være ut-
ført restforsøk som viser restnivåer i spiselige produktene 
under grenseverdien (forordning (EF) nr. 396/2005 om 
maksimale grenseverdier for pesticidrester). Regelver-
ket bygger på føre-var prinsippet, som en særlig kan 
bruke dersom det foreligger vitenskapelig usikkerhet om 
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Det gjeldende regelverket har mer fokus på miljø, insekter og forbruker, og er strengere enn tidligere regelverk. Det er en av 
grunnene til at flere stoffer ikke får fornyet godkjenning. / illustrasjonsfoto  Åsmund Langeland

Tilgang på 
midler i små 
kulturer 
er en ut-
fordring.

risikoene for menneskers eller dyrs helse eller miljøet. 
Det gjeldende regelverket har mere fokus på miljøet, bier, 
forbruker mm, og er strenger enn det regelverket EU had-
de tidligere. Dette er en av grunnene til at flere stoffer 
nå ikke får fornyet godkjenning, f.eks. dikvat (Reglone), 
mankozeb (Acrobat).

GODKJENNING AV PREPARATER
Når aktive stoffer er godkjent i EU kan det søkes om god-
kjenning av preparater som inneholder de aktive stoffene. 
Plantevernmidlene vurderes i de forskjellige sonene i EU, 
før det gjøres nasjonale vedtak på om plantevernmiddelet 
kan godkjennes eller ikke i de enkelte landene.

EU er delt inn i tre soner, nordre, sentrale og søndre 
sone. Søknader sendes til de landene det er ønske om å ha 
preparatet godkjent. I hver sone utpekes det et rapportør-
land som gjør vurderingen av preparatet på vegne av alle 

landene i den enkelte sonen. De an-
dre landene kommenterer på sone- 
rapportørens vurdering, før de gjør 
nasjonale vedtak basert på denne 
vurderingen samt egne nasjonale 
krav og risikoreduserende tiltak.

Norge hører til den nordre so-
nen sammen med Sverige, Dan-

mark, Finland og de baltiske landene samt Island. 
Her har samarbeidet landene imellom kommet langt 
og det er utarbeidet et eget samarbeidsdokument som 
skal harmonisere vurderingene og redusere arbeids-
mengden både for landene og de som søker. En viktig 
del ved godkjenningen er å være sikker på at det fins 
nok kunnskap om risikoen ved bruk av preparatet.  
Myndighetene vurdere risikoen og bestemmer vilkår for 

hvordan preparatene kan brukes med formål å forebygge 
skader eller minimere de til akseptable nivåer.

Veksthuspreparater, beisemidler og preparater til bruk 
på lager blir felles vurdert i EU. Dette innebærer at et 
land i EU vurderer preparatet på vegne av alle landene i 
EU hvor preparatet skal markedsføres.

KLASSIFISERING OG MERKING
Ut fra preparatets iboende egenskaper blir de klassifisert 
og merket i henhold til EUs regelverk (CLP) som er til-
passet det globale regelverket. Hensikten er å finne egen-
skapene til kjemikaliene og gi informasjon om dette gjen-
nom ulike advarsler og sikkerhetstiltak på etikettene. Det 
er dette vi ser som ulike faresymboler, varselord, fare- og 
sikkerhets setninger på etikettene, f.eks. «Kan utløse en 
allergisk hudreaksjon» og» Meget giftig, med langtids-
virkning, for liv i vann».

GJENSIDIG GODKJENNING
Dersom et produkt ikke er godkjent i Norge, men i et 
annet land i EU (mest vanlig fra Nordre sonen) kan fir-
ma søke om en gjensidig godkjenning. Da blir godkjen-
ning identisk med den godkjenning som er i det landet 
en søker fra, lik dose, samme behandlingstidspunkt osv. 
Vilkårene er at søker må kunne dokumentere at risiko-
vurderinga (både på helse, miljø, effektivitet og fytotok-
sisitet) fra referanselandet også er relevant for norske 
forhold og nasjonale krav. Per nå har over halvparten av 
søknadene om godkjenning av plantevernmidler i Norge 
vært gjensidig godkjenninger.

UTFORDRINGER
Tilgang på midler i små kulturer er en utfordring. En 

plantevern / nye midler
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årsak er at plantevernfirmaene prioritere store kulturer 
der de har større muligheter for inntjening. Derfor ble  
minor use-ordningen etablert hvor en kan søke om å bruke 
et allerede godkjent plantevernmiddel i kulturer/bruks- 
område av mindre omfang. Det norske begrepet er egentlig 
«Utvidelse av godkjenninger for bruksområder av min-
dre betydning», men i dagligtale bruker vi ofte det engel-
ske begrepet minor use.

Norge har egne nasjonale krav til dokumentasjon 
når det gjelder miljørisiko for mulig transport av aktive  
stoffer og nedbrytningsprodukter til overflatevann. Det 
benyttes modeller (FOCUS-scenarioer) som viser hvor 
mye som sannsynligvis transporteres til overflatevann og 
hvordan de transporteres.

Da det ikke fins noen modeller som er lik forholdene vi 
har i Norge når det gjelder topografi, nedbør og tempera-
tur har myndighetene bestemt å bruke 9 av 10 tilgjengelige 
modeller som dekker hele EU. Til sammenligning har 
Sverige og Danmark kun valgt å bruke to modeller. Dette 
fører til at det må leveres mer dokumentasjon til norske 
myndigheter og at det er sjanse for at et plantevernmiddel 
ikke går igjennom alle disse modellene. Dette kan føre til 
at det blir søkt om færre midler i Norge. For å vurdere 
relevansen av overflatevanns-scenarioene som brukes i 
Norge har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mat 
og miljø (VKM) å se på saken. Rapport fra dette arbeidet 
er ventet i juni 2021.

Videre utgjør nordre sonen i EU en svært begrenset del 
av omsetning i forhold til resten av Europa. Dette fører til 
at det er mindre interesse for å utvikle/tilpasse plantevern-
midler samt å søke preparater for nordre sonen/Norge.

Som nevnt stiller myndighetene flere krav til å  
dokumentere effekter av plantevernmidler samt at det er 
strengere kriterier for å få en godkjenning enn tidligere. 
Det fører til økte kostnader for å utvikle nye produkter, 

utarbeide dokumentasjon og å søke godkjenning. Tren-
der viser at det utvikles færre nye aktive stoffer enn for 
noen tiår tilbake. Vi ser også en trend i at flere plante- 
vernfirmaer i tillegg satser på alternative produkter f.eks. 
biologiske plantevernmidler og biostimulanter.

I tillegg jobbes det generelt i Europa og Norge for å få 
ned bruken av plantevernmidler. Det er krav til utarbei-
delse av nasjonale handlingsplaner for bærekraftig bruk av 
plantevernmidler. Handlingsplanene går hovedsakelig ut 
på å gjøre oss mindre avhengig av kjemisk plantevern samt  
innføring av integrerte prinsipper.

I desember 2019 la EU-kommisjonen frem European 
Green Deal med de to understrategiene for jordbruket; 
Farm to Fork og Biodiversitetsstrategien. Farm to 
Fork-strategien har blant annet som målsetting å re-
dusere bruken av plantevernmidler med 50 % innen 
2030. Det er sannsynlig at denne strategien også vil få 
betydning for Norge.

STRENGT REGELVERK 
Ja, det er strengt regelverk og det må vi også ak-
septere for å være på den sikre siden så det ikke er/
blir noen uheldige konsekvenser ved bruk av plante- 
vernmidler. Regelverket sier tydelig at ved godkjenning 
av plantevernmidler skal målet om å verne menneskers og 
dyrs helse og miljøet veie tyngre enn målet om å forbedre 
planteproduksjonen.

Det vi kan jobbe med er at Norge ikke har særskilte 
krav i forhold til Europa uten at det er strengt nødvendig, 
samt at myndighetene kan tolke regelverket litt mer til 
fordel for det agronomiske behovet dersom det er mulig 
innenfor de rammene de har. I tillegg må man jobbe for 
god agronomisk praksis, integrert plantevern, alternative 
metoder osv. for å gjøre oss mindre avhengig av plante- 
vernmidler på sikt.

plantevern / nye midler

A NORDOX Innovation
www.nordox.no

Godkjent til økologisk landbruk

micronutrient granules are 
free-flowing and essentially non-
dusty.

contains micronized particles of 
essential micronutrients.

sticks strongly to leaves and 
plant surfaces.

provides a reservoir of slow-
release micronutrients.

disperses rapidly in water for a 
stable suspension.

Make VERNO part of your crop 
nutrition program!

30% Cu
30% Zn

60% Zn 34% Mn
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plantevern
avstandskrav til vann

avstandskrav skal dokumenteres 
Ha oversikt i planlegginga

I plantevernjournalen skal tiltak mot vannforemkomster dokumenteres slik at av-
standskravet på etiketten overholdes. Allerede i planleggingsfasen er det nyttig å ha 
oversikt over de ulike midlers avstandskrav til vann og vegeterte buffersoner

Ingvild Evju / NLR Viken / 911 07 825 / ingvild.evju@nlr.no

Ved bruk av plantevernmidler må avstandskravet til vann 
og krav til vegetert buffersone hensyntas. Med vann 
menes blant annet vannførende grøfter, bekker, dammer 
eller større vannforekomster. På etiketten framkommer 
det hvilke krav de ulike plantevernmidlene har ut fra 
midlenes miljøegenskaper. Avstandskravet varierer fra 
3-30 meter, med lengst avstand for de midlene som 
er vurdert å ha størst risiko for helse og miljø. Der-
som ikke avstandskravet er oppgitt er det 3 meter som 
gjelder.

TILTAK KAN REDUSERE AVSTANDSKRAVET
Mattilsynet har vedtatt at bruk av avdriftsreduserende 
utstyr skal gjøre det mulig å redusere dagens avstands- 
krav. Minimumsgrensa på 3 meter vil ikke bli berørt, 

men avstander spesifisert på etikett ut over dette vil 
kunne reduseres. Differensierte avstandskrav blir spesi-
fisert på etiketten til hvert enkelt middel, og kan ikke 
benyttes dersom det ikke framkommer. I tillegg må even-
tuelle krav om vegeterte buffersoner overholdes. Der det 
er krav om vegeterte buffersoner (10 m), vil det aldri være 
mulig å sprøyte nærmere enn inn til denne. Ved sprøyt-
ing innenfor 50 m fra vann skal det i tillegg til plante- 
vernjournal også føres vannjournal.

Det er viktig alltid å lese etiketten før sprøyting! 
På neste side finner du en oversikt over avstandskrav 

for de vanligste midlene i korndyrkinga. Denne kan du 
nappe ut og legge lett tilgjengelig i egnet perm. 

Tilsvarende oversikt for aktuelle midler i potet er til- 
gjengelig på www.potet.no

Napp ut tabellen på neste side!

Vi gir deg oversikten over avstandskrav til vanlig midler i korndyrkinga.    / foto Morten Livenengen
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Avstandskrav til vann, buffersone og avdriftsreduserende tiltak

middelnavn avstand til vann 
meter

buffersone 
meter

avdriftsreduserende dyser - gjelder når 
etikett er lagt ut på mattilsynets sider

50% 75% 90%
agil 100 ec 3

all clear eXtra na

alliance 5 10

ally class 5

amistar 5 3 3 3

ariane s 3

atlantis od(/Wg) 3

attribut tWin 3

aviator Xpro 3

aXial 3

banvel 3

basagran sg 3

bioWet na

boXer 5 3 3 3

broadWay star 5

ccc nufarm 750 3

cdQ sX 3

centium  36 cs 3

cerone 3

cleave 5

comet pro 30 15 8 3

cycocel 750/eXtra 3

decis mega eW50 30 15 8* 3*

delaro plus pack 10 10* 5 3 3

delaro 10 5 3 3

dff sc 500 5 10* 3** 3** 3**

duplosan meko 3

duplosan super 3

elatus era 20 10 10 5 3

elatus era 20 10 10 10 10

elatus plus 20 10 10 5 3

elatus plus 20 10 10 10 10

evure neo 10 5 3 3

eXpress gold 3

eXpress sX 3

flurostar (gras) 10 5 3

flurostar (korn, fôrmais) 5 3 3

focus ultra 3

gallup super 360 3

glypper 3

gratil Wg 75 3

harmony 50sX 5

harmony plus 50 3

hussar od 10

hussar plus od 5

karate 5 cs 30 15 8 3

legacy 10 10

maister+mero 10

matrigon 72 sg 3
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middelnavn avstand til vann 
meter

buffersone 
meter

avdriftsreduserende dyser - gjelder når 
etikett er lagt ut på mattilsynets sider

50 % 75% 90%

mavrik 10

mcpa nufarm 3

medaX maX 3

mekoprop nufarm 3

mero na

moddus m 3

moddus start 3

moddevo 3

mustang forte 5

pg26n 3

pictore active 20 10 5 3

piXXaro 10

proline 3

propulse 5 10* 3 3 3

puma eXtra 5

ratio super 3

roundup eco/fleX/poWermaX              3

saracen delta (høstkorn bbch 20-

29)

10 10 3 3 3

saracen delta (høstkorn bbch 30-

32, vårkorn)

10 10 5 3 3

saracen delta (etablert frøeng) 10 5 3 3

select 240 /renol 3

signum 5 3 3 3

siltra Xpro 3

sluXX 3

starane Xl 5

steWard 30

talius 5

teppeki 3

tomahaWk 200 ec 3

trimaXX 3

trimmer 3

tripali 5

Zetrola 3

Zypar 5
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plantevern
journalføring

journal for vannbeskyttelse 
Hva må du føre? 

De fleste bønder må føre journal for vannbeskyttelse i større eller mindre grad som 
en del av plantevernjournalen sin. Mange er ikke klar over dette, og det kan koste 
deg dyrt. Hva du må føre i journalen avhenger av mer enn bare dysa di.

Michael Aamold / NLR Øst / 482 84 550 / michael.aamold@nlr.no

Journal for vannbeskyttelse er en viktig del av plantevernjournalen.  / illustrasjon Wenche Ruud Teigen

Som rådgiver hører jeg at stadig flere bønder får kom-
mentar om manglende journal for vannbeskyttelse når 
plantevernjournalen kontrolleres. Denne delen av jour-
nalen har det vært mindre fokus på, og mange bønder 
sitter med spørsmål rundt utfylling av denne. 

Hva er egentlig journal for vannbeskyttelse, og hva må 
du føre i den?

I henhold til Mattilsynets krav består en plantevern-
journal av tre deler: Sprøytejournal, journal for integrert 
plantevern og journal for vannbeskyttelse. De to siste 
ble innført samtidig i 2015, men selv om det har blitt 
viet mye fokus til journalføring av integrert plantevern, 
kan vi ikke si det samme for journal for vannbeskyttelse. 
Denne delen av journalen har flydd under radaren hos 
mange, både bønder og oss rådgivere. Forvaltningen 
har også sett litt mellom fingrene på manglende «vann- 
journal». Vel fem år etter kravet ble innført, slipper du ikke 
like billig unna lenger. Manglende journal for vannbeskyt-
telse kan i verste fall føre til avkorting av produksjons- 
tilskuddet. 

For å se på hva som skal føres i journal for vann-
beskyttelse, må vi ta et par skritt tilbake og se på hvilke 
krav som gjelder når du sprøyter nær overflatevann. 

 
AVSTANDSKRAV TIL OVERFLATEVANN
Overflatevann er åpent vann, som bekker elver og sjøer. 
Grøfter som er midlertidig vannførende regnes også som 
overflatevann hvis det står vann der på sprøytetidspunk-
tet eller hvis det er meldt nedbør. Se faktaboks for full 
definisjon fra Mattilsynet. 

Det er på generelt grunnlag forbudt å sprøyte nærmere 
enn tre meter fra overflatevann. I tillegg kan et plante-
vernmiddel ha større avstandskrav enn dette, opptil 30 
meter. Avstandskravet står på etiketten til hvert enkelt 

middel. Står det ikke noe avstandskrav på etiketten, er 
avstandskravet 3 meter. 

VEGETERTE BUFFERSONER
I 2015 innførte Mattilsynet 10 meter brede vegeterte 
buffersoner mot overflatevann som et ekstratiltak mot 
vannforurensning. Midler som ellers ikke ville blitt 
godkjent i Norge, kan nå godkjennes mot at det kreves 
vegeterte buffersoner ved bruk av middelet. Bufferso-
nen måles i luftlinje fra normalvannstand og til der kul-
turveksten begynner. Buffersonen kan bestå av naturlig 
vegetasjon, grasdekt kantsone eller en kombinasjon av 
disse. Har du for eksempel minst 4 meter naturlig vege-
tasjon mellom vassdrag og jordekanten, i tillegg til en 6 
meter bred grasdekt kantsone, har du innfridd kravet om 
10 meter vegetert buffersone. 

Vegetert buffersone teller som en del av avstands- 
kravet til et plantevernmiddel. Hvis du for eksempel skal 
sprøyte med Karate 5 CS, som har 30 meters avstands- 
krav, skal du sette igjen et 20 meter bredt sprøytefritt 
belte på jordet i tillegg til den 10 meter brede vegeterte 
buffersonen. Til sammen 30 meter.

Har du ikke 10 meter vegetert buffersone mot over-
flatevann på skiftet, kan du ikke bruke midler som krever 
dette, med mindre kravet bortfaller. Krav om buffersone 
bortfaller dersom:
• Vannet ligger høyere i terrenget enn skiftet.
• Vannet ligger mer enn 50 meter fra skiftet.
• Skiftet har mindre enn 2 % helling ned mot vannet. 

Mattilsynet har et eget kart hvor du kan se dette.

NÅR SKAL DU FØRE VANNJOURNAL?
Du skal i utgangspunktet føre vannjournal for hver gang 
du sprøyter. Slik vi, i Norsk Landbruksrådgiving tolk-
er, regelverket, finnes det likevel unntak. Vi har lagt opp 
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vår mal for plantevernjournal slik at du ikke trenger å 
føre journal for vannbeskyttelse hvis du ikke trenger å 
gjøre tiltak mot vannforurensning. Det er hovedsakelig 
to tilfeller der du kan konkludere med at tiltak ikke er 
nødvendig, og hvor du ikke trenger å føre journal for 
vannbeskyttelse.

Det ene unntaket er når skiftegrensene dine er mer enn 
50 meter fra overflatevann. Da bortfaller kravet om 10 
meter vegetert buffersone for midler som krever dette. 
I tillegg er avstanden vesentlig større enn eventuelle av-
standskrav et middel kan ha. Derfor er ikke tiltak mot 
vann nødvendig på skiftet, og du trenger heller ikke føre 
vannjournal når du sprøyter der, uansett plantevernmid-
del. Merk at dersom skiftegrensen er nærmere enn 50 
meter fra overflatevann, må du konkludere med at tiltak 
er nødvendig. Dette gjelder selv om sprøytinga di foregår 
mer enn 50 meter fra vann på det aktuelle skiftet. Du må 
derfor føre vannjournal for denne sprøytinga, og notere 
at du har holdt større avstand.

Det andre unntaket for vannjournal gjelder for midler 
som ikke har krav til vegetert buffersone. Hvis avstanden 
fra kulturen du sprøyter til overflatevann er større enn 
avstandskravet på plantevernmiddelet, trenger du ikke 
gjøre tiltak for den aktuelle sprøytinga, og ei heller føre 
vannjournal. Merk at dersom du senere sprøyter med et 
middel hvor avstandskravet er større enn avstanden fra 
kultur til vann, må du følge det gjeldende avstandskravet 
og føre vannjournal for sprøytinga. Du må derfor vurdere 
ved hver enkelt sprøyting om du må føre vannjournal.

HVA SKAL DU FØRE I VANNJOURNALEN?
I journal for vannbeskyttelse skal du beskrive buffersoner 
til drikkevann, avstand til eventuelle drikkevannskilder 
og beskrive tiltak du har gjort for å begrense skade for 
vannmiljø.

I 2020 ble regelverket oppdatert i tråd med innføringen 
av reduserte avstandskrav ved avdriftsreduserende tiltak. 
Hvis du ikke skal benytte deg av reduserte avstandskrav, 
eller middelet ikke er godkjent for dette, skal du føre:
• Dato
• Skiftenavn
• Avstand fra jordekant til vann
• Helling < 2 % JA/NEI
• Avstand til eventuell drikkevannsbrønn/-basseng
• Vegetert buffersone JA/NEI og eventuelt lengde og 

plassering

I tillegg skal du føre preparatets navn, avstandskrav til 
vann, og om preparatet har krav til vegetert buffersone. Hvis 
du ikke har benyttet eventuelle reduserte avstandskrav, fører 
du «0» i feltet for «avdriftsreduksjon %» (se figur). 

Hvis du i tillegg har benyttet deg av reduserte av-
standskrav, må du dokumentere at du har overholdt 
regelverket for dette. Dermed skal du også føre opp 
avdriftsreduksjon i prosent, maks kjørehastighet, dyse-
trykk, dysehøyde, dysefabrikat og -modell, avstand til 
overflatevann og eventuelle andre tiltak du har gjort i 
tillegg.

AVSTANDSREDUKSJON VED AVDRIFTSREDUKSJON
Fra 2020 kan du redusere avstandskravet til overflate- 
vann for enkelte midler ved å benytte avdriftsreduserende 
tiltak. Mattilsynet har en veileder hvor dette er beskrevet 
nærmere. Utgangspunktet er at du må ha en lavdriftsdyse 
på sprøyta som er godkjent for 50 %, 75 % eller 90 % 
reduksjon. Deretter må du se om middelet du skal bruke 
er godkjent for avdriftsreduksjon, og slå opp i etiketten 
hva prosentreduksjonen din utgjør i meter. Dette varierer 
fra middel til middel, og i enkelte tilfeller, også fra kultur 
til kultur med samme middel. Sjekk også om det er krav 
til eventuell vegetert buffersone. Merk at dersom plante- 
vernmiddelet ditt er kjøpt inn for mer enn 6 måned-
er siden, er det lurt å sjekke mattilsynets nettsider for  
oppdatert etikett. Disse oppdateres fortløpende ettersom 
midler blir godkjent med avdriftsreduksjon. 

For å oppnå avdriftsreduksjon med bomsprøyte må du 
innfri følgende krav:
• Det står på middelets etikett at det er tillatt å sprøyte 

nærmere overflatevann dersom du bruker avdrifts- 
reduserende utstyr og teknikker.

• Maksimal kjørehastighet er 8 km/t.
• Bommen skal være maksimalt 40 centimeter over kul-

turen eller jorda, det som er relevant på sprøytetids-
punktet. Ved bruk av luftinjektordyser kan avstanden 
økes til 50 centimeter.

• Du må bruke avdriftsreduserende dyse som er godkjent 
for enten 50 %, 75 % eller 90 % reduksjon. Liste over 
godkjente dyser med vilkår er vedlegg til veilederen.

• Trykket må holdes under maksimalt trykk og over  
minimalt trykk for dysen du bruker, som oppført i ved-
leggene.

• Særlige vilkår og andre vilkår for dysen du bruker må 
være oppfylt, jamfør vedleggene.

• Du fører journal over de avdriftsreduserende tiltakene 
du har benyttet.

HVA ER OVERFLATEVANN?
Overflatevann er åpent vann. For eksempel:
Innsjøer
Fjorder
Elver
Bekker
Åpne grøfter med vann
Vannførende stikkrenner
Dammer eller vannspeil på grøntområder

Grøfter som i korte perioder i vekstsesongen 
er vannførende regnes som overflatevann når 
det er fritt vann der, eller når det er varslet 
nedbør, fordi dette vil føre til risiko for van-
nforurensning. Lukkede grøfter, sølepytter 
også videre regner vi ikke som overflatevann.
 Kilde: Mattilsynet 

Eksempel på utfyl-
ling av vannjournal 
i plantevernjour-
nalen til NLR. 

plantevern / journalføring
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plantevern
fangvekster

ugrassprøyting i korn 
Husk fangvekstene!

Mange sår fangvekster for første gang i år. Da er det viktig å planlegge godt, slik at 
man øker sjansen for suksess. De ulike ugrasmidlene som er brukt i korndyrkingen 
kan ha negativ effekt på fangvekstene, og dette er viktig å ta hensyn til ved valg 
av ugrasmiddel og fangveksttype.  Det viktigste du kan gjøre er å lese etiketten på 
ugrasmidlet før du setter i gang.

Silja Valand / NLR Viken / 900 89 399 / silja.valand@nlr.no

En vellykket etablering av fangvekster krever en gjennomtenkt plantevernstrategi.  / foto Silja Valand

Såtiden avgjør hvilke hensyn du bør ta ved valg av ugr-
asmiddel på arealene med fangvekster. I Figur 1 ser vi en 
visuell oversikt over de ulike såtidene som benyttes for 
fangvekster. Såtidene Alt. 1 og 2 er vårsådde. Her er det 
viktig å ta hensyn til den direkte effekten som ugrasmid-
delet har på fangveksten. Ved denne såtiden er det hoved-
sakelig grasarter, lavtvoksende belgvekster og sikori som 
benyttes. Såtidene Alt. 3 og 4 er sommersådde fangvek-
ster, sådd like før eller like etter tresking. På denne tiden 
brukes ofte vikker, fòrredikk, honningurt, blodkløver og 
andre tofrøbladede arter. Her kan man oppleve en etter- 
effekt av ugrassprøytingen som ble gjort på våren/for-
sommeren. Hvor kraftig effekten er kan avhenge noe av 
dose som er brukt samt værforhold i sesongen. En tørr 
sesong vil gi sakte nedbrytning av plantevernmidlene i 
overflata, og kan derfor gi en kraftigere ettereffekt enn 

i ett vått år. Tilsvarende kan en stor dose ha en lengre 
effekt utover sesongen enn en liten dose. Dersom man di-
rektesår etter tresking legger man delvis frøet ned i «ren» 
jord. Det betyr at ettereffekten av plantevernmidler kan 
være mindre enn når man sprer frøet på overflaten i 
stående åker. 

JORDARBEIDING KAN OPPHEVE ETTEREFFEKTEN
Ved såing etter tresking må man direkteså uten noe form 
for jordarbeiding, for å være berettiget tilskudd under 
Regional Miljøprogram (RMP). Likevel kan jordarbeid-
ing være en mulighet for å få sådd fangvekster der det 
er brukt ugrasmidler som ikke egner seg så godt sam-
men med fangvekster. Jordarbeidingen «nullstiller» i stor 
grad ettereffekten av plantevernmidlene, og en slik be-
handling kan gjøre at man likevel kan så fangvekster der 
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plantevern / fangvekster

det er brukt for eksempel Ariane S, Broadway Star eller 
Alliance. Men husk at du da ikke er berettiget fangvek-
sttilskudd. Ally Class, Mustang Forte, stor dose Express 
Gold/CDQ og DFF er midler hvor effekten forblir lengre 
i jorda, og jordarbeiding vil i mindre grad påvirke etter-
effekten av disse. Korn og raigras er imidlertid mindre 
følsomme for slike midler enn de tofrøbladede vekstene.

Tabell 1 viser en oversikt over de mest brukte ugras-
midlene i korndyrkingen og hvordan effekten av dem er 
forventet å være. Husk også å ta hensyn til midler brukt 
i oljevekster, potet og grønnsaker f. eks bør Sencor, Box-
er, Fenix, Titus og Focus Ultra unngås der det skal såes 
fangvekster sommer/høst.

ugras middel og blandinger

vå
r

b
yg

g

h
a

v
r

e

vå
r

h
v

e
t

e
vårsådd fangvekst sommersådd fangvekst

raigras raigras og 
kløver 

olje-red-
dik

belg-
vekster

sommersådd med 
jordarbeiding

to
r

fr
ø

b
la

d
e

t 
u

g
r

a
s

eXpress sX, trimmer, primma s. X X X  +  50 ml 
mcpa

eXpress gold, cdQ X X X do-
seavhen-
gig

harmony plus sX, ratio super X X X + 50 ml 
mcpa

piXXaro X X *

Zypar X X *

dff, legacy X X X *

alliance Wg X X

starane Xl, cleave, miXin, primus Xl X X X

ariane s X X X

saracen delta X X

mcpa X X X

mekoprop X X X *

ally class X X X

gratil X X X + 50 ml 
mcpa

sekator od X X

tomahaWk, spitfire, flurostar X X X

tripali X X X ok etter 
2 mnd

basagran sg

banvel * *

mustang forte X X X *

k
o

m
b

i

broadWay star X

hussar plus od X X

attribut sg X

atlantis X ?

g
r

a
-

su
g

. puma eXtra X X ?

aXial X X

Tabell 1: Ulike ugrasmidler har ulike effekter på fangvekstene. Her følger en tabell som gir en indikasjon på hvilke midler som 
egner seg med ulike metoder og arter. Oversikten inkluderer kun midler som er normalt brukt i korn. Tabellen er laget med 
utgangspunkt i etikett og uttalelser fra produsent, og det kan ikk gis garantier for at opplysningene stemmer. Problemstillingen 
med ettereffekt i fangvekster er ny, og lite undersøkt i forskningen foreløpig. Derfor må tabellen oppfattes som indikasjoner, og 
det kan være ulik effekt på ulike fangvekster.   

* = Kan sannsynligvis gå bra, men har ikke godkjenning per i dag. 

Lykke til med fangvekståret 2021!

Kan brukes Usikkert Frarådet / usikker 

35nummer 2 / mai 2021 / årgang 8



potet
vekstavslutning

nedsviing av potetris 
Sprøyteteknikk og vær avgjør

Bruk godværsdager og formiddagen til nedsviing av potetriset. Både Gozai, Spot-
light Plus og ikke minst Beloukha svir best i finvær. Dette er kontaktmidler og det 
er viktig med stor vannmengde og mange dråper, men også tyngde på dråpene for 
å treffe stengler og nedre blader i potetriset.

Siri Abrahamsen / NLR Viken / 948 40 250/ siri.abrahamsen@nlr.no

Forsøk med nedsviing i potet viser at i tillegg til middelvalg betyr sprøyteteknikk og værforhold på sprøytetidspunktet mye. 
Sprøyting i sollys har gitt bedre effekt av svimidlene. Prioriter derfor denne sprøytejobben i godvær på formiddagen. 
 / foto Morten Livenengen

Sesongen 2020 var første året siden på 80-tallet uten Re-
glone til nedsviing av potetriset. Mange opplevde over-
raskende god effekt av de nye midlene Gozai og Spotlight 
Plus, men i enkelte åkre var det omtrent umulig å få svidd 
ned potetriset selv med tre gangers behandling. Sprøyte- 
teknikk og ikke minst værforhold ved sprøyting har 
større betydning for å få et godt resultat med disse nye 
midlene enn med bruk av Reglone. 

HVORFOR DREPER VI RISET FØR HØSTING?
Årsaken til av vi svir riset i potet er flere. En svært vik-
tig grunn er for å unngå kontaktsmitte av tørråte dirkete 
til knollene ved opptak og da er det viktig at alt plante- 
materiale er helt dødt ved høsting. En annen grunn er 
at en gjerne vil stoppe tilveksten på knollene akkurat 
når åkeren gir størst andel av avlinga i salgbar størrelse. 
Helt dødt ris ved høsting vil dessuten gi skallfaste knoller 

som er mindre utsatt for skader ved opptak. Som oft-
est foregår nedsviing på helt ris. Risknusing er en annen 
metode å drepe riset på og da gjerne etterfulgt av sprøyt-
ing med et nedsviingsmiddel for å påskynde visning av 
stilken. Risknusing gir hurtig vekststans og mindre bruk 
av kjemi enn sprøyting på helt ris, men er mer arbeid-
skrevende, vil ofte gi noe skader på drillen og dermed 
flere grønne knoller (spesielt på industripotet) og kan 
spre bakterieråte og virus til friske planter og dermed til 
knollene. I fuktige høster vil det være vanskelig å gjen-
nomføre risknusing på stor arealer.

TILGJENGELIGE MIDLER I 2021
Spotlight Plus ble godkjent i Norge i 2020 både som ugras- 
middel og til nedsviing i potet, men er ikke lovlig å bruke 
etter risknusing. Potetriset kan kun sprøytes en gang med 
Spotlight Plus med inntil 100 ml/ daa og behandlings-

36 nummer 2 / mai 2021 / årgang 8



Spotlight Plus ble godkjent i Norge i 2020, men er ikke tillatt å 
bruke etter risknusing. Potetriset kan kun sprøytes en gang med 
dette middelet.  / foto Camilla Bye

fristen er 7 dager. Bruker du Spotlight Plus til nedsviing 
ett år kan du ikke bruke middelet på dette arealet de to 
kommende sesongene. Spotlight har 30 m avstandskrav 
til vann som kan reduseres til 10 m ved bruk av dyser 
med 90% avdriftsreduksjon.

Gozai er godkjent på dispensasjon i perioden 11/6 til 
9/10 i 2021 til nedsviing av potetris både på helt ris og 
der det er brukt risknuser. Gozai kan brukes inntil to 
ganger med 7 dagers intervall. Dosering er inntil 80 ml/ 
daa per gang pluss 150 ml Renol og behandlingsfristen 
er 14 dager. Gozai har 20 m avstandskrav til vann og de 
10 ytterste meterne skal være en vegetert buffersone. En 
får i 2021 ikke redusert avstandskravet til vann selv om 
avdriftsreduserende sprøyteteknikk benyttes.

Beloukha er søkt godkjent i Norge, og avgjørelse på 
denne søknaden forventes innen sommeren. Beloukha in-
neholder pelargonsyre og har vært med i prøving i potet i 
2021. Dose er 1,6 l/daa. Beloukha er et uttrekk fra solsik-
keolje og er lovlig ved økologisk produksjon i andre land. 

VÆRFORHOLD OG SPRØYTETEKNIKK BETYR MYE 
Disse midlene er alle kontaktmidler med kun svak tran- 
sport inn i bladet og stengelen, og ingen transport ned 
til knoller. Sol under sprøyting medfører mer sviing enn 
om det er overskyet og gir dermed en bedre effekt av 
behandlinga. Nedsviing bør dessuten avsluttes senest 4 
timer før solnedgang for å få god effekt. Siden midlene 
er kontaktmidler vil det være viktig med mange dråper 
som treffer plantene og en bør bruke 30-40 l vann/ daa. 
For at dråpene også skal komme nedover i potetriset er 
det viktig at dråpene ikke er for lette og vinkla sprøyte-
dusj vil også gi bedre nedtrengning. Duo- eller Twindyser 
har vist å gi bedre avsetning på stengler og nedre blader 
i en potetåker. En bør alltid kjøre når det er lite vind og 
ikke ha høyere hastighet enn at bommen er stabil under 
sprøytearbeidet.

STRATEGI FOR BRUK AV MIDLENE
Gozai skal være litt mer effektiv enn Spotlight Plus til 
å svi bladene på potetriset mens for å drepe potetsteng-
lene blir Spotlight Plus nevnt til å være mer effektiv enn 
Gozai. Erfaringer fra forsøk og praksis viser raskere ned-
visningseffekt av riset ved bruk av Gozai enn ved bruk 
av Spotlight Plus (se tabell 1). Når det gjelder effekt på 
stengel eller for å få helt dødt ris, har vi ikke observert 
noen videre forskjell mellom Gozai og Spotlight Plus i 
forsøkene. Ved sprøyting etter risknusing er det i skriv-
ende stund kun lovlig å bruke Gozai. Forsøk har vist vel 
så god effekt på modningsprosessen ved bruk av 50 ml 
Spotlight Plus som 80 ml Gozai + 150 ml Renol. (FMC 
som selger Spotlight Plus er for tiden i samtaler med 
Mattilsynet om å få lov til å bruke Spotlight Plus etter 
risknusing evt. i redusert dose).

Ulike behandlinger (doser/daa) – 4 potetfelt i 2020 Prosent friskt ris Prosent frisk 
stengel

Første sprøyting = A Andre sprøyting = B 7 dg etter A 10 dg etter B 15 dg etter B 15 dg etter B

Ubehandlet Ubehandlet 73 45 25 43

80 ml Gozai + 300 ml Renol 80 ml Gozai + 150 ml Renol 49 4 0 11

80 ml Gozai + 150 ml Renol 100 ml Spotlight Plus 57 8 2 13

100 ml Spotlight Plus Ubehandlet 65 31 15 24

1,6 l Beloukha 100 ml Spotlight Plus 66 12 2 12

Tabell 1: Resultater vist som prosent friskt ris etter ulike behandlinger med nedsviingsmidler i potet. Fire forsøk i 2020. 

Det har vært en del diskusjon om oljemengde ved bruk av 
Gozai + Renol og det ser ut til at økt mengde olje gir noe 
raskere sviingseffekt, men ved notering rett før opptak 
er det små forskjeller i % friskt ris ved bruk av ulik olje-
mengde (resultat fra div forsøk – ikke vist). 

ANBEFALINGER FOR 2021
Unngå overdreven nitrogengjødsling og sørg for at sorter 
med frodig ris viser litt modningssymptomer i riset ved 
start nedsviing. I sorter med bestemt vekstrytme (eks In-
novator, Lady Claire) vil mest trolig en sprøyting med 
enten 100 ml Spotlight Plus eller 80 ml Gozai + 150 ml 
Renol være tilstrekkelig. I andre sorter vil trolig minst 
to behandlinger være nødvendig og første runde bør 
være med Gozai. Hvis det er et frodig ris kan det være 
aktuelt å øke oljemengden på første sprøyting for rask-
ere å få svidd de øvre bladene og lettere komme til med 
sprøytevæska nedover i riset på neste behandling. Valg 
av middel på andre behandling bør vurderes utfra om en 
eventuelt har behov for en tredje behandling som i så fall 
bør være Spotlight Plus. Har en et frodig ris og trenger å 
få påskynda vekstavslutninga har en i utlandet hatt god 
effekt av å blande Gozai + Renol og Spotlight Plus ved 
andre sprøyting.

Men ikke glem betydninga av forhold under sprøyt-
ing. Prioriter å benytte sola på formiddagen og fram til 
litt etter lunsj til vekstavslutning. Utsett andre mindre 
væravhengige oppgaver til ettermiddagen og mer over-
skya vær. 

potet / vekstavslutning
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potet
tørråte

krever nøyaktighet 
Tøffere tørråtekamp med ny type

Potettørråte (Phytophthora infestans) er den viktigste sjukdommen i potet i Norge. 
Sjukdommen kan gi total avlingssvikt og store økonomiske konsekvenser. Derfor 
er det viktig å være godt forberedt før soppen kommer i åkeren. Med ny og mer 
aggressiv tørråtetype, EU41-A2, kreves det enda mer påpasselighet.

Camilla Bye / NLR Øst / 917 11 411 / camilla.bye@nlr.no

Nye tørråtetyper stiller strengere krav til nøyaktighet i sprøytearbeidet.  / foto Camilla Bye

Potettørråte skyldes en sopplevende organisme som an-
griper både blad, stengel og knoller. Angrepet er først 
synlig på stengler og blad som brungrå-brunsvarte flek-
ker, med et hvitt mycelbelegg med sporebærere og sporer 
på undersiden av bladet (se bilde). Varme perioder med 
mye nedbør er gunstige for soppen, og i løpet av 2-3 uker 
kan hele riset til slutt bli brunsvart og visne. Dette gir 
store avlingstap. Sjukdommen kan også spres videre til 
knollene og gi veldig dårlig knollkvalitet. Ulike sorter 
har en ulik grad av resistens på knoll og ris, men svært 
få av de mest dyrkede sortene er spesielt resistente. Fore-
byggende behandling er derfor viktig, tilpasset både sort 
og værforhold.

NYE TØRRÅTEVARIANTER OG KREVENDE VÆR
Tørråtesoppen er hele tiden i forandring, og de siste årene 
har det i Europa blitt registret nye raser og genotyper, 
som EU41-A2. Observasjoner av denne genotypen er 

gjort også i Norge. Den er mer aggressiv enn tørråte- 
varianter vi er kjent med og har en høyere spore- 
produksjon. Dette gjør at den spres raskere. Enkelte år 
og i enkelte områder, som på Østlandet i sesongen 2019, 
opplevde vi mange og tette tørråtevarsler spesielt i au-
gust måned. Med mye nedbør og ugunstige kjøreforhold, 
ble intervallene lengre enn ønsket og flere produsenter 
rapporterte om observasjoner av tørråte i åker. Nye og 
mer aggressive varianter, potensielt i kombinasjon med 
gunstige værforhold for tørråtespredning, gjør at vi må 
være ekstra påpasselige med forebyggende behandlinger.

FOREBYGGENDE BEHANDLING FØR VARSEL
Forebyggende tiltak uten bruk av kjemi er sjelden nok 
for å holde tørråte unna, spesielt for svake sorter. For en  
effektiv og miljøvennlig bekjempelse kreves det allikevel 
en kombinasjon av ulike kjemiske og ikke-kjemiske til-
tak. Det er langt enklere å håndtere tørråte forebyggende 

Fangvekster får du 
hos Felleskjøpet
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• Ta vare på næring
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enn kurativt, og det finnes varslingsmodeller som kan 
bidra som et hjelpemiddel ved forebyggende sprøyting. 
Inne på vips-landbruk.no finnes det to ulike varslings-
modeller for potettørråte: 

Negativprognosen forteller oss når vi bør ha gjennom-
ført første forebyggende behandling, basert på tidspunkt 
for oppspiring i ditt område og daglige lokale verdier for 
temperatur, relativ luftfuktighet og nedbør som gir for-
hold for primærsmitte. Når verdien i modellen har nådd 
150 bør tørråtebekjempelsen settes i gang. Dersom det 
er perioder med sammenhengende fuktig jord i over 2 
uker eller plantene spirer tidligere enn gjennomsnittet 
bør sprøytingen starte tidligere. I slike tilfeller, ta kon-
takt med lokal rådgiver når negativprognosen passerer 
120.  Dette er et supplement til tommelfingerregelen om 
første sprøyting ved radlukking. Etter første sprøyting 
bør vi forholde oss til Nærstadmodellen som viser når de 
klimatiske forholdende ligger til rette for spredning av 
tørråte, og dagene vises som grønn, gul eller rød. Er det 
rødt tørråtevarsel i morgen og intervallet går mot slutten 
– sprøyt i dag!

TILGJENGELIGE TØRRÅTEMIDLER
I år som i fjor opplever vi noen endringer i tilgjengelige 
tørråtemidler. Cymbal og Proxanil stiftet vi bekjent-
skap med gjennom fjorårets sesong, til bruk ved sterkt 
smittepress. Zorvec Endavia er kommende sesongs ny-
het med båre forebyggende og kurativ virkning, mens  
Ridomil Gold Pepite og Acrobat har siste bruksår i 2021. 
Ranman Top og Revus er fremdeles de beste og billigste 
midlene til forebyggende sprøyting. For 2021-sesongen 
har vi tilgang på mange gode tørråtemidler og med Zor-
vec Endavia godkjent er vi trolig godt rustet for tørråte-
bekjempelse i år.

Ranman Top er et kontaktmiddel som gir meget god 
forebyggende beskyttelse mot tørråte på blader, og har 
sporedrepende effekt som blant annet beskytter knollene 
mot angrep. Sent i sesongen og som siste sprøyting, er 
derfor dette preparatet å foretrekke. 

Revus og Revus Top har lik effekt mot tørråte, men 
Revus Top har en tilleggseffekt mot tørrflekksjuke og 

FOREBYGGENDE OG IKKE-KJEMIS-
TE TILTAK MOT TØRRÅTE
Unngå primærsmitte; bruk friske settepoteter. 
Sørg for et godt vekstskifte; 3-5 år. 
Velg sterke sorter, dersom det er mulig (se 
resistenstabell for resistens på ris og på knoll).
Fjern smittekilder; dekk til eller fjern av-
fallshauger. 
God hypping / jordekking av knollene – mini-
mum fem centimeter uten sprekker. 
Ta opp poteter på dager med god opptørking. 
Rask opptørking av knoller umiddelbart etter 
opptak er viktig for å unngå smitte til knol-
lene hvis en har tørråte i åker. Dette punktet 
er også viktig med hensyn til andre sjukdom-
mer som sølvskurv, svartprikk og blæreskurv.

storknolla råtesopp. Preparatet er translaminært (forflyt-
ter seg gjennom bladene), noe som gir en meget god fore-
byggende beskyttelse mot tørråte på blader. Revus kan 
brukes inntil 6 ganger; maks 4 ganger i trekk. Revus Top 
inngår i de 6 Revus-behandlingene, men kan kun brukes 
2 ganger per sesong. 

Ridomil Gold Pepite er et systemisk middel som gir 
god forebyggende beskyttelse mot tørråte på planten, 
samtidig som den har en sporehemmende og spore- 
drepende effekt. Dersom en frykter tørråte i sette- 
potetene, er Ridomil et godt middel for å stoppe primær-
smitte. Preparatet kan brukes en gang per sesong (enten 
som første eller andre tørråtebehandling), da metalaksyl 
(det ene virksomme stoffet i Ridomil) gir stor fare for 
resistens. Innholdet av metalaksyl er også årsaken til at 
Ridomil Gold Pepite, sammen med Acrobat, har siste 
bruksår i 2021.

Cymbal og Proxanil er to preparater som ble godkjent 
i 2020. Midlene har ingen forebyggende effekt alene, og 
må derfor blandes med Revus eller Ranman Top. Begge 
preparatene forsterker den forebyggende effekten i inn-
til tre dager og har en tilbakevirkende virkning. De kan 
med andre ord slå ned nyetablert smitte. Cymbal har en 
tilbakevirkende virkning på 24 timer, mens Proxanil har 
48 timer. Proxanil har også sporehemmende og spore- 
drepende effekt. 

Zorvec Endavia ble godkjent i forkant av sesongen 
2021. Preparatet har en god forebyggende virkning, men 
også en god kurativ effekt. Det er ingen krav til vegetert 
buffersone eller spesielle avstandskrav til vann (standard 
3 meter). Den er regnfast etter 20 minutter og kan brukes 
inntil 4 ganger per sesong. 

STRATEGI FOR 2021
Ridomil er fremdeles et svært godt middel mot eventuell 
primærsmitte og for lang forebyggende virkning. Derfor 
bør dette preparatet brukes ved første eller andre sprøyt-
ing dersom en har middel tilgjengelig. Deretter er vek-
sling mellom Revus og Ranman Top beste alternativ ved 
forebyggende sprøyting før varsel. 

I perioder med sterkt smittepress eller der sprøyte- 
intervallet har blitt for langt kan det være fornuftig å 
blande Cymbal eller Proxanil med Revus eller Ranman 
Top. Dette vil forsterke den forebyggende effekten i peri-
oder med høyt smittepress, og vil kunne slå ned eventuell 
smitte som kom har kommet inn de siste dagene. Alterna-
tivt kan Zorvec Endavia benyttes i samme periode. Der-
som en observerer tørråteflekker i åker, er trolig Zorvec 
Endavia beste alternativ. 

Nye nedsviingsmidler virker senere og er uten spore-
drepende effekt. Derfor bør en spare minimum en runde 
med Ranman Top for å kjøre i blanding med vekstavslut-
ningspreparat. Hvor mange tørråtebehandlinger som er 
nødvendig i vekstavslutningsperioden, avhenger av vekst- 
avslutningsmetode og sort. 

Foretrukket sprøyteintervall avhenger av værforhold 
og hvor raskt riset vokser. Under normale forhold vil det 
ta ca. 7 dager fra siste sprøyting til nye ubeskytta blad 
er framme. Er det gode vekstforhold og tørråtevær, bør 
intervallet reduseres til 5-6 dager. 

potet / tørråte
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Preparat Aktivt stoff
Virkningsmekanisme Effektivitet

Regn-
fasthetForebyg-

gende Kurativ Mobilitet Blad, 
5=best Nytilvekst Stengler Knoller, 

5=best

Ranman cyazofamid +++ 0 kontakt 3,8 ++ + 3,8 +++

Revus mandiprop-
amid +++ +* translaminær + 

kontakt 4,0 ++ +(+) - +++

Ridomil 
Gold

metalaksyl-M 
+ mankozeb ++(+) ++(+) systemisk - ++ ++ ikke akt-

uelt +++

Cymbal cymoxanil +(+) ++ translaminær + 
kontakt - - - - +++

Proxanil propamocarb 
+ cymoxanil +(+) ++(+) translaminær + 

systemisk - - - - +++

Zorvec 
Edavia

oxathiapipro-
lin + benthiav-
alicarb

+++ ++ translaminær + 
systemisk - - - - +++

Preparat Dose / daa Ca. pris 
(kr/daa)

Fra vann 
(m)

Behandlings-
frist (dg)

Maks antall 
sprøytinger Kommentarer

Ranman 20 g 64 20 m 7 1 Siste bruksår 2021. Kun tidlig 
behandling

Revus 60 ml 30 3 m 3 6*

Revus Top 60 ml 55 10 m 3 2* Tilleggeffekt mot tørrflekksjuke

Ranman 
Top 50 ml 30 3 m 7 6

Cymbal 45 
(+Revus/
Ranman)

25 g 49 (19+30) 10 m 7 6 10 m buffersone

Prozanil 
+ (Revus/
Ranman)

200 ml 86 
(56+30) 10 m 14 6 10 m buffersone

Zorvec 
Endavia 40 ml ? 3 m 7 4 Ingen buffersone. Regnfast etter 

20 min. 

Tabell 1: Virkeområde mot tørråte hos de ulike tørråtemidlene oppdatert per 23. mars 2020. Informasjon om Zorvec Endavia 
er lagt inn senere. Graderingen er gjennomført av en internasjonal ekspertgruppe( 0 = ingen effekt, x = litt effekt, xx = god 
effekt, xxx = meget god effekt, – = ingen data. 

Tabell 2: Informasjon om dosering, pris, avstandsverktøy, behandlingsfrist og antall sprøytinger.

Tabell 3: Forsøksresultater fra forsøk ved NIBIO 2020 (v/Håvard Eikemo). Tabellen viser preparatene påført på 5 ulike tidspunkt 
(14, 8 eller 1 dager før smitting av tørråte, samt 1 eller 2 dager etter smitting). Hver rute ble behandlet en gang. Registeringer 
av tørråte er gjort 9 dager etter smitting, og er vist som antall lesjoner(flekker) i gjennomsnitt per ledd. Ingen signifikante for-
skjeller mellom preparatene. En kan allikevel se at midlene fungerer som de skal. Revus og Ranman Top har kun forebyggende 
effekt, Cymbal og Proxanil kan slå ned angrepet sprøytet få dager etter smitting, og Zorvec Endavia har god forebyggende og 
kurativ virkning.

Behandling

Behandlingstidspunkt (dager før/etter smitting)

-14 -8 -1 +1 +2

Resultat (antall tørråteflekker per behandling, 9 dager etter smitting)

Ubehandlet 
kontroll 414,1

Revus 0,0 0,0 0,67 13,33 26,0

Ranman Top 0,67 0,0 0,0 10,0 49,0

Cymbal + Ranman 
Top 0,33 0,0 0,33 3,33 2,67

Proxanil + Ranman 
Top 0,0 0,67 0,0 2,33 5,67

Zorvec Edavia 0,33 0,0 0,0 3,33 0,0

potet / tørråte
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potet
grønne poteter

riktig håndtering gir mindre  
Grønne poteter

Grønne poteter er ikke spiselig og skal ikke forekomme i videre prosessering eller til 
konsum. Likevel er grønne poteter en av de vanligste kvalitetsfeilene ved levering.

Grønne poteter er en alvorlig kvalitetsfeil. Riktige agronomiske tiltak kan redusere problemet..  / foto Borghild Glorvigen

Jarek Grodek / NLR Innlandet / 402 33 290 / jarek.grodek@nlr.no

Poteter er en viktig kilde av karbohydrater og nærings- 
stoffer for mennesker og husdyr. Stivelse, vitaminer 
og mineraler (særlig vit. C og kalium) gir poteten høy 
næringsverdi. Men feil håndtering kan redusere kvaliteten 
eller i verste fall gjøre knollene uspiselige.

Grønnfarging skjer når knollene blir utsatt for lys. 
Selve grønnfargen (klorofyll) er ikke farlig, men forteller om 
forhøyet innhold av det giftige stoffet solanin. Solanin- 
mengden varierer fra sort til sort, men er i tillegg på- 

virket av lys, temperatur, me-
kaniske skader og lagrings- 
forhold. Tørke og varmestress 
kan også føre til økt produksjon 
av glykoalkaloider i knoller un-
der vekstperioden. 

Generelt sett er dyp nok set-
ting og godt jorddekke alt som 
trengs for å unngå grønnfarging 

ute på jordet. Sett poteten 3- 4 cm under flatt land med 

overdekking på 6- 8 cm (målt fra toppen av settepoteten). 
God jorddekking oppnår man med 1-2 gangers hypping, 
gjerne med drillformer. 

Det er likevel mange faktorer under dyrking og  
lagring som påvirker risikoen for grønnfarging. Vi skal 
se på noen av dem.

TRIVSEL I FÅRA
Potet trives best i en porøs og lett jord med godt jorddekke 
over knollene. Poteter kan dyrkes i nesten all slags jord, 
bortsett fra stiv leire og tett siltjord. Jord med god struk-
tur er å foretrekke, da den tåler flere sykluser med fuk-
ting/opptørking uten skorpedannelse, sprekker og slam-
ming. Drenering av arealet gir bedre forhold mellom luft 
og vann i jorden, og gir et større tidsrom for jordarbeid-
ing om våren uten fare for skadelig jordpakking. Jord- 
pakking reduserer avlingspotensialet, og er svært uheld-
ig i potetproduksjon. Pakking av jorda fører til en hard 
såle som reduserer mulighetene for god hypping (tilg-

Grønn- 
farging skjer 
når knollene 
blir utsatt for 
lys.
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Større radavstand gir mer jord til hypping og bredere driller.  
 / foto Jarek Grodek

Flatbed gir økt jordvolum og forbedrer varme- og vannhusholdning. 

jengelig jordmengde blir redusert), 
dårligere drenering og økt energi- 
forbruk.

Jord med pakkeskader gir dårligere 
vekstvilkår for røtter og stoloner, 
og kan føre til flere grønne knoller. 
Jordløsning kan løsne jordsålen 
og forbedre jordkvaliteten, men 
pakkingsskader kan også gi varig  
avlingsreduksjon. 

For å beskytte årets avlinger mot 
grønnfarging er det viktig å bearbei-
de jorden grundig. Vårpløying gir 
raskere oppvarming og opptørking 
av kalde jordarter (mold-, silt- og 
leirjord) og reduserer samtidig fore-
komsten av flerårige ugras. Stein og 
klump over 30 mm er uønsket og kan føre til misform 
og mekaniske skader under opptak. Steinstrenglegging 
er en nødvendighet på steinrik jord, men kan begrense 
jordmengden som er nødvendig for god vekst hos potet-
plantene. 

Jordens vannhusholdning og ionbyttekapasitet er 
avhengige av leir- og moldinnholdet. Flerårige forsøk har 
vist at eng med husdyrgjødsling i omløpet ikke reduserer 
mengde av organiske stoffer i jorden, men jordarbeiding 
vil redusere mengde av karbon i jorden og endre jordens 
evne til å holde på fukt og næring. Forgrødeeffekten et-
ter eng kan gi mye nitrogen i tørre og varme somrer og  
resultere i misvekst, vekstsprekk og grønnfarging av 
større knoller som gror ut fra fåra. For mye nitrogen kan 
gi umodne knoller ved opptak, som kan gi mye flassing, 
lavt tørrstoff.

Drillform og radavstand kan også ha en betydning 
for grønnfarging av poteter. Større radavstand gir mer 
jord for hypping. Og drillen bør ha avrundet, og ikke 
spiss form. Forsøk i Polen (2004- 2006) har vist effekt av 
drillhøyde på andel grønne knoller (%) i avling av ulike  
potetsorter. God plass i fåra er viktig særlig for sorter 
som danner knoller et stykke fra morpoteten, f.eks. Peik, 
Saturna, Mandel og Olva. For industrisorter som vokser 
seg store, som f.eks. Innovator er det også viktig med god 
plass i fåra.  

Dyrking på seng med 2-3 rader per seng er praktisert 
i andre deler av verden. Knollene får mer jord rundt seg 
i ei seng, og det gir mer stabil temperatur og bedre van-
nhusholdning.

FRISKE SETTEPOTETER
For å lykkes med potetproduksjon er det viktig med 
friske settepoteter som spirer rask og jevnt i åkeren. Lys-
groing og beising av settepotetene er med på å sikre at 
nye spirer blir beskyttet mot angrep av sykdommer. Det 
er svært viktig å beise settepoteter der drillen formes ved 
setting og der en praktiserer dyp setting med drillformer. 
Når drillen blir formet ved setting går det ofte lengre tid 
fra setting til oppspiring enn ved tradisjonell setting og 
hypping. 

Planter som er angrepet av svartskurv spirer ujevnt, og 
ledningsvevet blir ødelagt. I vekstsesongen kan det derfor 
danne seg luftknoller og knoller høyt opp i drillen. Disse 
knollene blir lett grønne.

BLINDFÅRER OG KJØRESPOR
Faste kjøre-/sprøytespor med større radavstand gir min-
dre tråkking på fårene, og reduserer risikoen for mekan-

iske skader på knollene. Hypping av en god mengde jord 
reduserer også faren for at drillen sprekker opp. Setting 
med blindfårer til kjørespor er også noe en kan vurdere. 
Tapt areal i blindfårene kan gjenvinnes med investering 
i større åkersprøyte, som kan dekke et bredere areal per 
kjøring. Det blir færre kjørespor, og økt kvalitet på av-
linga med reduksjon av mekaniske skader knyttet til kjø-
ringa.  

Risknusing kan også føre økt grønnfarging, ettersom 
fårene sprekker opp, og lys trenger ned til knollene. For å 
minske faren for grønnfarging bør risknuser være utstyrt 
med et hjul på toppen av raden for å pakke jorda og tette 
sprekkene i drillen. Dette har også en tilleggseffekt mot 
tørråte på knollene.

VANN OG EROSJON
Potet krever jevn fuktighet fra spiring og til avmodning. 

potet / grønne poteter
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Alltid på bondens lag

Yara er alene om å tilby et komplett 

gjødselsortiment tilpasset norske forhold. 

Sammen med bonden og resten av 

næringa jobber vi for et bærekraftig og 

lønnsomt landbruk.

I Norge er vi gitt rammer og vekstvilkår som gjør oss i 

stand til å produsere ren og trygg mat av ypperste kvalitet. 

Disse rammene vil vi hegne om så godt vi kan, for mer 

enn noen gang ser vi behovet for robuste kjeder av 

matforsyninger – fra jord til bord.

Kortreist og miljøvennlig

Kvalitet i toppsjiktet

Trygg, ren og sporbar

Sunn og næringsrik

Norsk mat er

ANNA RATHE fra Melhus i Trøndelag. 
Driver med korn, gras og ammeku.

HANS EDVARD TORP fra Tønsberg i Vestfold og Telemark. 
Dyrker korn og engfrø. 

Made in 
Norway
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ANNA RATHE fra Melhus i Trøndelag. 
Driver med korn, gras og ammeku.

HANS EDVARD TORP fra Tønsberg i Vestfold og Telemark. 
Dyrker korn og engfrø. 

Made in 
Norway

Maksimal vannmengde, avhengig av jordtype, bør ikke 
overskride 25- 30 mm pr vanning. Mer vanning gir oftest 
tap av næring og kan føre til jorderosjon og at drillen 
vaskes ned og knollene eksponeres for lys. Dette gjelder 
spesielt tidlig i sesongen, før potetplantene har oppnådd 
en viss vekst. Vanningsvogner er ganske populære og kan 
benyttes og flyttes mellom flere kulturer. For store vann-
mengder og -dråper kan føre til erosjon av driller.

LYS OG TEMPERATUR PÅ LAGER
Ulike sorter kan reagere ulikt på eksponering av lys og 
temperatur. Forsøk hos Nofima som simulerer lysekspon-
ering i butikken med lysrør/LED-belysning i 20 oC, viser 
at Mandel er en av de mest følsomme sortene, og ble mis-
fargede allerede etter 24 timer med lyset på.

Asterix, Folva, Hassel og Rutt ble alle misfarget før 
det hadde gått 36 timer, mens Nansen ble grønne innen 
48 timer, og Celandine innen 60 timer. 

Lav temperatur (optimalt ca. 4 oC) bremser de fysio- 
logiske prosessene i knollen. Effekten av temperatur ble 
også påvist i forsøket, der Mandel var grønn innen 24 
timer ved 20 oC, mens ved 6 oC har grønning oppstått 
innen 8 dager.

Derfor skal potet ha det mørkt og kald: 2-4 oC for 
settepotet, 4 oC for matpotet, 6-8 oC for chipspotet og 
poteter til fritering.

Frilegging av potet etter opptak er ikke så vanlig her i 
landet, men dette kan også brukes for å fjerne fuktighet 
fra potetknollene før de blir lagt på lager. Potetene legges 
på bakken om morgen og tas opp om kveld og kjøres un-
der tak. Eventuell fortørking i kasser under tak er et godt 
tiltak som reduserer faren for en del sjukdommer på lager 
(sølvskurv, svartprikk og blæreskurv). Knoller må ikke 
bli utsatt for lys lenger enn nødvending. Kjør potetene 
inn på mørkt lager så snart de er klare. 

potet / grønne poteter

Tørking av potet før innlagring er et viktig tiltak mot en god del 
sjukdommer. Her er det viktig at potetene ikke utsettes for lys 
mer enn høgst nødvendig.  / foto Morten Livenengen

Friske settepoteter som er lysgrodd gir best mulig utgangspunkt.  / foto Morten Livenengen
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korn
soppsjukdom

gulruststrategi 2021 
Resistensbrudd krever plan

Ved et kraftig angrep kan gulrust gi en avlingsreduksjon på hele 70-80 prosent. 
Etter åttitallets store gulrustangrep, fikk vi resistente sorter. Det har ført sopp- 
sjukdommen inn i glemmeboka. Nå er resistensen brutt, og vi må igjen ha en god 
strategi for forebygging og bekjemping av denne sjukdommen.

Trond Gunnarstorp / NLR Øst / 481 63 082 / trond.gunnarstorp@nlr.no

Blad med angrep av gulrust, typiske gul-oransje sporehoper.  / foto Unni Røed

Gulrust er den soppsjukdommen i hvete  som kan gjøre 
mest skade. På åttitallet hadde vi kraftige angrep av gul-
rust i både høst- og vårhvete. Noen av oss kan huske de 
svært mottakelige høsthvetesortene Skjaldar og Rida og 

vårhvetesortene Runar og Reno. 
Etter dette fikk vi resistente sorter, 
som gjorde at denne sjukdommen 
nesten ble glemt. Rundt 2010 
fikk vi igjen noen svake gulrust- 
angrep i hveten. Det var tydelig at  
resistensen vi hadde hatt i mange 

år nå var brutt. Forsommeren 2014 fikk vi igjen svært 
kraftige angrep, og det ble viktige å ha en god strategi for 
å forebygge og bekjempe denne sjukdommen. 

BIOLOGI
Hvete og rughvete er de kornartene som er mest mot-

takelige for gulrust. Også bygg, rug og noen grasarter 
kan få svakere angrep. Symptomene på gulrust er gul- 
oransje pulveraktig sporehoper på bladene. Etter hvert 
kan det utvikle seg nekrotiske flekker, og bladene kan 
visne. Soppsporene spres med vind over lange avstander.

Gulrust overlever vinteren på levende grønne planter. 
Den kan ikke overleve på dødt plantemateriale. Sporene 
spres med vind, og smitten vil som oftest komme med 
vinden fra land lenger sør for oss. Soppen kan også over-
leve på høstkorn her i landet hvis kulda ikke blir for 
hard. På våren/forsommeren spirer sporene på fuktige, 
grønne blader. Soppen trives best ved fuktige og kjølige 
forhold (8-15 grader Celsius). Det går to til tre uker fra 
smitten skjer til en får synlige angrep.

FOREBYGGENDE TILTAK GJENNOM SORTSVALG
Det viktigste forebyggende tiltaket mot gulrust er å velge 

Denne sjuk-
dommen 
ble nesten 
glemt. 
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Ulike grader av angrep i sortsforsøk Øsaker.  / foto Trond Gunnarstorp

Etter hvert kan angrepet utvikle seg til nekrotiske flekker. 
 / foto Trond Gunnarstorp

Sent på høsten i 2020 fikk vi kraftige angrep av gulrust i enkelte høsthveteåkere. På 
grunn av den kalde vinteren vi har hatt, er det lite sannsynlig at soppen har klart å 
overvintre.  / foto Inga Holt

resistente sorter eller sorter som er 
sterke mot gulrust. Såvarefirmaene 
og NIBIO har gode tabeller som viser 
graden av resistens. Resistensen kan 
likevel raskt bli brutt, da soppen sta-
dig utvikler nye raser.

Ved foredling av nye sorter, vil det 
ikke bli satset videre på de linjene 
som er mottakelige for gulrust. 

KJEMISK BEKJEMPELSE
Det er forholdsvis enkelt å kontrol-
lere gulrust med kjemiske midler. 
Nøkkelen ligger i å bekjempe tidlig 
nok. Det er viktig å observere i egen 
åker. I tillegg bør en følge med på 
varsler, og info om soppsituasjonen 
fra den lokale NLR-enheten. Er det 
registrert begynnende angrep i om-
rådene sør for deg, bør du være på 
vakt siden sporene gjerne kommer 
inn med vinden sørfra. Vær ekstra 
observant i mottakelige sorter. I dis-
se sortene er det ofte aktuelt med 
en tidlig behandling i strekkings- 
perioden, og en gjentatt behand- 

korn / soppsjukdom

ling rundt skyting. Rundt skyting vil en ofte også ha et 
smittetrykk av bladflekksjukdommer, så en bør velge et 
middel som fungerer godt mot begge disse sjukdommene.

Soppmidlene virker best når de blir brukt forebyggende 
eller på et tidlig stadium i angrepet.

Når en skal velge midler mot rust, bør en sjekke 
virkingstabellen som en finner i de ulike plantevern- 
katalogene (FK, Norgesfôr og Fiskå). 
• Generelt kan en si at midler som inneholder strobiluri-

ner er svært gode mot gulrust. 
• Amistar og Comet Pro er rene strobiluriner. Disse er 

svært gode mot rust, men bør blandes med andre mid-
ler for å sikre effekt mot bladflekksjudommer. 

• Delaro inneholder et strobilurin i tillegg ativstoffet pro-
tiokonazol. Middelet er svært godt mot både gulrust og 
bladflekksjudommer.

• Elatus Era inneholder aktivstoffene protiokonazol og 
benzovindiflupyr. Middelet er svært godt mot både gul-
rust og bladflekksjudommer.

• Aviator Xpro og Siltra Xpro har også god effekt mot 
rust, men er litt svakere enn overnevnte løsninger. De 
er gode mot bladflekksjudommer. 

• Proline og Propulse bør blandes med et strobilurin for 
å få god nok effekt mot rust. De er gode mot bladflekk-
sjukdomer.

Tidligere hadde vi midler som kunne slå ned et etablert 
angrep, men disse er ikke lenger på markedet.

Har man en god strategi, både med sortsvalg og med 
eventuell kjemisk bekjempelse, er det fullt mulig å ha god 
kontroll på denne soppsjukdommen. Følg nøye med i 
egen åker, og les den ukentlige infoen fra de lokale enhe-
tene i Norsk Landbruksrådgiving!

47nummer 2 / mai 2021 / årgang 8



grovfôr
rådgiving

med bestilling fra fjøset 
Lar kua bestemme fôrdyrkinga

Når Ola Johan Korbøl og Halfdan Negård i Ne-Ko samdrift tar fatt på ny vekst-
sesong, lar de kua bestemme strategien i grovfôrdyrkinga. TINE-rådgiveren har 
satt opp ei bestilling fra fjøset, som NLR-rådgiveren omsetter til praktisk engdyrk-
ing med mål om å levere ønsket kvalitet på fôret. 

Ola Johan Korbøl (t.v.) og Halfdan Negård i Ne-Ko samdrift lar TINE- og NLR-rådgiverne samarbeide om å gi råd for den beste 
grovfôrdyrkinga til produksjonen i fjøset. De er med i utprøvinga av NLR Fôrdyrkingsplan.    / foto Morten Livenengen

Morten Livenengen / NLR Innlandet / 970 07 880 / mbl@nlr.no

Med ønske om å produsere et godt grovfôr til mjølke- og 
kjøttproduksjonen basert på disponibelt areal, er Ne-Ko 
samdrift i Solør i Innlandet klare for å delta i et nytt sa-

marbeidsprosjekt mellom TINE 
og Norsk Landbruksrådgiving 
(NLR). NLR Fôrplanlegging skal 
hjelpe bonden med å produsere 
det grovfôret som trengs i fjøset. 
Både når det kommer til mengde 
og til kvalitet.  

– Vi ønsker å lære hvordan vi 
kan høste mer grovfôr på det are-

alet som har potensiale for det, sier Halfdan Negård, som 
sammen med Ola Johan Korbøl utgjør Ne-Ko samdrift.  

DELTAR SOM PILOTER 
Som én av nær 40 mjølkebruk i landet, er Ne-Ko sam-

drift plukket ut til å være med i et pilotprosjekt hvor 
TINE og NLR sine rådgivere samarbeider. Målet er å gi 
bonden de beste rådene for sin engdyrking, slik at riktig 
grovfôr blir produsert.  

– Kort fortalt skal TINE-rådgiveren komme med en 
bestilling fra fjøset på hva slags fôr som trengs til pro-
duksjonen. Både når det gjelder mengder og kvaliteter. 
Så er det NLR-rådgiveren som skal omsette denne bes-
tillinga til en plan og strategi for engdyrkinga, forklarer 
Sverre Wedum, rådgiver i TINE.  

Hans makker i NLR, Stein Jørgensen, er særlig be- 
visst på å øke bøndenes bevissthet rundt god planlegging 
i forkant av sesongen.  

– Det handler om å være strategisk i riktig øyeblikk. 
Med god forberedelse og planlegging er man bedre i 
stand til å produsere det grovfôret som er riktig for sin 
produksjon. Vi jobber aktivt med å vise at godt grovfôr, 

– Vi ønsk-
er å lære 
hvordan vi 
kan høste 
mer grovfôr. 
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Ola Johan Korbøl (f.v.), Sverre Wedum i TINE, Stein Jørgensen i NLR Innlandet og Half-
dan Negård vurderer engdyrkingspraksis som sikrer fôr av kvalitet og mengde som 
mjølkekua i fjøset trenger. NLR Fôrdyrkingsplan skal legge strategi for å dyrke fôr på 
bestilling fra fjøset.    / foto Morten Livenengen

som er effektivt produsert, er langt rimeligere enn kraft-
fôr, sier Jørgensen.  

Og hovedpersonene selv håper at de vil lære mye i lø-
pet av denne sesongen.  

– Selv om vi føler at vi allerede gjør en del rett i 
grovfôrdyrkinga, har vi klart forbedringspotensialer. Vi 
er blant annet nysgjerrige på gjødseldisponering og høste- 
strategier på eng med ulik alder, sier Halfdan Negård.  

Firkløveret er klare for å produsere mer og bedre 
grovfôr, slik at mjølkeproduksjonen i større grad kan 
baseres på norske ressurser.  

HAR ALLEREDE KLARE MÅL 
Ne-Ko samdrift er ikke fremmed for å sette seg mål som 
man må strekke seg etter. Ytelsesmålet på 9500 kg en-
ergikorrigert mjølk per årsku er allerede nådd, og nå job-
bes det aktivt med å holde kraftfôrforbruket under 30 
FEm per 100 kilo energikorrigert melk (EKM).  

– Målet er å komme ned til 27 FEm per 100 kilo EKM. 
Men jeg tror det er mulig å komme lavere, sier Halfdan 
Negård.  

Ola Johan Korbøl nikker samtykkende og forklarer at 
en strategi for å dyrke et grovfôr med høyt og godt nok 
proteininnhold er ønskelig.  

– Et riktig proteinnivå i grovfôret gjør at vi kan velge 
kraftfôr med lavere proteininnhold, sier han.  

RIKTIGERE GJØDSLING 
Med utgangspunkt i årets oppsatte gjødselplan, starter 
den strategiske diskusjonen rundt bordet.  

– Et viktig utgangspunkt er å kjenne avlingsnivået. 
Hvor mye fôr høster man i realiteten på de enkelte skif-
tene? Det finner man ved å kjenne vekta til rundballene 
og ved å ta ut en grovfôranalyse. Å vite avlingsnivået er 
verdifullt når det kommer til å sette opp en realistisk 
gjødslingsplan, sier Stein Jørgensen.  

Bøndene i Ne-Ko samdrift er motiverte for å finne 
fram rundballevekta og veie rundballer denne sesongen.  

Videre ønsker de nå å se på en omdisponering av gjød-
sel fra skifter med eldre eng, hvor avlingspotensialet er 
lavere, til skifter med yngre eng og høyere potensiale.  

– En god disponering av husdyr- 
gjødsel, slik dere har lagt opp til, 
vil i tillegg gjøre at dere kan velge 
rimeligere gjødselslag, sier Stein Jør-
gensen.  

BILLIG OG EFFEKTIVT 
– Et av de mest effektive redskapene 
vi har i verktøykassa vår, er å kalke 
skifter med lav pH. Det gir kulturvek-
stene en bedre tilgang til nærings- 
stoffer og sikrer dermed en bedre ut-
nyttelse av den tilførte gjødsla, fork-
larer Stein Jørgensen.  

En kjapp gjennomgang av skifte-
dokumentasjonen i gjødslingsplanen 
avdekker behov for kalking på flere 
skifter. Ne-Ko samdrift setter til- 
taket på gjøremålslista.  

– Vi bestiller kalking på aktuelle 
skifter med en gang, kommenterer 
Halfdan Negård. 

GODE MED RAIGRAS 
Ne-Ko samdrift har allerede flere års 

grovfôr / rådgiving

erfaring med raigrasdyrking. Og her er det ettårig raigras 
som gjelder.  

– Vi blander westerwoldsk og italiensk raigras. Det 
fungerer godt. Flerårig raigras er så smått prøvd i forsøk, 
men vi har foreløpig ikke dyrket mer av det, forteller Ola 
Johan Korbøl.  

Raigraset gir tre høstinger, og kvalitetsmålet er klart 
definert.  

– For raigras skal vi ha en fôrenhetskonsentrasjon 
bedre enn 0,90 FEm per kilo tørrstoff, sier Halfdan 
Negård. 

For timoteibasert eng viser grovfôranalysene en fôr-
enhetskonsentrasjon mellom 0,85 til 0,90 FEm per kilo 
tørrstoff.  

– Det er rom for å heve fôrenhetskonsentrasjonen på 
den timoteibaserte enga. Dette kan blant annet gjøres ved 
at man produserer kvalitetsfôr, et fôr med høy fôrenhets- 
konsentrasjon, på førsteslåtten, for deretter å høste volum 
og strukturfôr på de øvrige slåttene, sier Stein Jørgensen.  

Ved å velge en strategi med å høste høgverdi kvalitets-
fôr på førsteslåtten, kan man justere tiltak senere i vekst-
sesongen alt etter hva værforholdene tilsier.  

– Dersom det viser seg at innhøstingsforholdene i tida 
rundt førsteslått blir helt umulig, kan man jakte kvalitet 
på andre- og tredjeslåtten, sier Stein Jørgensen.  

NE-KO SAMDRIFT DA
Drives av Ola Johan Korbøl og Halfdan Ne-
gård i Solør i Innlandet fylke. 
Kvote: 490 tonn
Ytelse: 9 500 kg per årsku (før energikor-
rigering)
Driver cirka 780 dekar fordelt på mange 
skifter. Alt areal brukes til fôrproduksjon og 
beiter. 
Deltar som pilotbruk i prosjekt om felles 
rådgivingstilbud mellom TINE og Norsk 
Landbruksrådgiving. 
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ENGVANDRINGER VED VEKSTSTART 
Ne-Ko samdrift vil gjennom pilotprosjektet få tett opp- 
følging gjennom året. Allerede ved vekststart avtales ei 
engvandring med mål om å ta en statussjekk på de ves-
entlige skiftene.  

– Her ser vi på overvintring, artssammensetning og 
hvordan det generelt står til med enga. Det kan gi oss in-
formasjon som gjør det nødvendig å omprioritere tiltak. 
Derfor er det viktig at vi gjennomfører denne vandringa 

En god strategi for hvordan Ne-Ko samdrift skal produsere grovfôr av riktig kvalitet 
og rett mengde til sin produksjon begynner å ta form.    / foto Morten Livenengen

så snart veksten er i gang, slik at vi 
kan sette inn aktuelle tiltak i rett tid, 
sier Stein Jørgensen.  

Ønskene fra samdriftsdeltakerne 
er her å se på hvilke frøblanding-
er som kan brukes på arealer som 
drives ekstensivt. 

VAREOPPTELLING OG 
KVALITETSSJEKK 
Når vekstsesongen når sin ende, vil 
det være på tide med en opptelling 
og evaluering.  

– Vi tar en opptelling av grovfôr-
lageret og tar ut grovfôrprøver. Det 
gir oss en god oversikt over kval-
iteter og mengde, sier Sverre Wedum.  

Og grovfôrprøvene skal gi svar på 
mer enn bare fôrenhetskonsentras-
jon og tørrstoffnivå.  

– Det er sterkt anbefalt å ta 
ut mineralanalyser på en del av 
grovfôrprøvene. Det gir oss nyttig 
informasjon om næringsstatusen, 

slik at vi kan tilpasse gjødslinga til neste sesong, sier 
Stein Jørgensen.  

– Denne mineralanalysen er også svært viktig for fô-
ringa, supplerer Sverre Wedum.

KONTAKT DIN RÅDGIVINGSENHET
NLR Fôrdyrkingsplan er et nytt tilbud fra NLR. Ta kon-
takt med din enhet for nærmere informasjon og bestilling 
av denne tjenesten. 

NLR Fôrdyrkingsplan – 
fôrdyrking tilpassa husdyras behov
Grunntanken er at vi tar utgangspunkt i hvilke kvaliteter 
og mengder grovfôr som trengs for at du skal nå dine pro-
duksjonsmål med egen besetning; det vi kaller «bestilling 
fra fjøset». Ut fra denne går vi gjennom arealene du har 
til rådighet og setter opp en plan for disponering av ar-
ealene: hvilken kvalitet som skal dyrkes på ulike skifter 
og slåttetider gjennom sesongen og hvilke mengder du 
trenger eller kan forvente på skiftene og slåttetidene. Plan 
kan settes opp både med dagens besetning og ønska pro-
duksjonsomfang litt fram i tid.

NLR Fôrdyrkingsplan er todelt: Basis der vi går gjen-
nom produksjonsmål i henhold til bestillinga fra fjøset, 
gjerne sammen med en fôringsrådgiver, og setter opp 
plan for disponering av arealene. Etter denne gjennom-
gangen får du en skriftlig rapport, der ønska kvalitet og 
avling i hver slått er kobla til dine skifter. Med dette har 
du en plan for slåttearbeidet, som også kan endres un-
derveis, om for eksempel værforhold gjør det umulig å 
oppnå målsettinga i første slått.

NLR Fôrdyrkingsplan Oppfølging er et fleksibelt trinn 
to, der du kan benytte hele bredden av vårt rådgivingstil-
bud. Både for å kontrollere at det er mulig å oppfylle årets 

plan, og ikke minst vurdere tiltak der du allerede under 
planlegginga finner at du må øke avling eller endre dyrk-
ingspraksis, kan det være behov for tettere oppfølging fra 
rådgiver. Det starter gjerne med teigvandring på våren, 
med vurdering av plantedekke og behov for reparasjon, 
drenering, kalking med mer, fortsetter med ny vandring 
før slåtten for å fastslå høstetidspunkt og avsluttes med 
evaluering av sesongen og oppnådd kvalitet og mengde. 
Du kan fritt legge til og trekke fra rådgivingstiltak etter 
behov. Sammen med din rådgiver setter du opp en plan 
for oppfølging med vandringer, prøveuttak med mer, 
med tydelig ansvar for kontakt og rapportering. Innhold 
og omfang tilpasses dine behov, og vil derfor variere mye. 
Ofte må vi tenke langsiktig ved at tiltak og effekter går 
over flere år, slik at dyrkingsplan og avtale om oppfølg-
ing vurderes og revideres flere ganger.

Vi kan utarbeide NLR Fôrdyrkingsplan for alle grovfôr-
baserte husdyrproduksjoner, med utgangspunkt i bestilling 
fra fjøset enten via en fôringsrådgiver eller direkte fra deg. 
Trenger du først og fremst å øke grovfôravlinga, kan vi ta 
lett på fôrkvalitet og gå mer direkte inn i kartlegging og 
oppfølging med samme form for rådgivingsavtale.
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Xpro™technology

Xpro-teknologiens egenskaper sikrer avling og kvalitet,
og tar bekjempelse av sopp i korn ett skritt videre. 

www.cropscience.bayer.no

Kontakt din rådgiver eller besøk våre hjemmesider for mer informasjon.
Medlem i Norsk Plantevernforening. Bruk plantevernmiddelet med forsiktighet.
Les alltid etiketten før bruk! Se også advarselsetninger og faresymboler.

Aviator Xpro og Siltra Xpro er basert på den unike
synergien mellom aktivstoffet Bixafen og protiokonazol.

En svært gunstig formulering gjør at Xpro gir mer enn
det Bixafen og protiokonazol vil gjøre hver for seg.

Bixafen er en ny generasjon soppmidler, og det første
SDHI som er godkjent i korn i Norge. 

◊

◊

◊

Xpro - det naturlige valg
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grovfôr
mais

litt annerledes fotosyntese 
Mais mestrer varme

Mais er en C4-plante, hvilket betyr at den er tilpasset tørke og høy lysintensitet. 
I de sørligste delene av landet kan fôrmais gå frem til helsæd, og gi gode avlinger 
under forhold hvor andre grovfôrvekster sliter.

I 2018 opplevde flere at mais gav store og gode avlinger til tross for varme og tørre forhold.    / foto Julie Wiik 

Nandor Siles / NLR Viken / 919 05 031 / nandor.siles@nlr.no

Ved tørkeperioder og høye temperaturer vil maisplantene 
trives. En grovfôrprodusent får dermed flere bein å stå på 
når det gjelder å fremskaffe mat til drøvtyggerene.

Maisarealene har ligget stabilt på rundt 4000 dekar 
rundt Oslofjorden. Tørrstoffavlingene ligger på over 1000 
kg tørrstoff per daa, men kvaliteten kan variere mellom 
år og vekstsesong. Den største begrensende faktoren for 
maisdyrkning er frost. Maisen tåler dårlig frost, og vi 
er helt avhengig av plussgrader gjennom hele sesongen 
for at maisen skal gå frem til modning. Fotosyntesen hos 
C4-planter går svært sakte ved temperaturer under 10 
grader. Vi kan beregne mulighetene maisen har til å gå til 
modning, ved bruk av maisvarmeenheter.

ÅR ETTER ÅR
For å oppnå høy avling er det viktig å velge skifter som er 
godt drenert, har normal pH (6,0- 6,5) og god nærings- 
tilgang. Maisen krever en jordtemperatur på minimum 8- 

10 grader ved såing, og optimal lufttemperatur for mais-
dyrking ligger mellom 25 og 32 grader. Skifter som heller 
mot sør-sørvest vil derfor være mest gunstig. 

Maisen trives godt på samme skifte år etter år, og vi 
ser gjerne en liten økning i avlingen i år nummer to. Men 
enkelte ugrasarter kan lett få for stor utbredelse hvis vi 
dyrker mais på det samme skifte over lang tid. Dette 
gjelder for eksempel svartsøtvier og tunbalderbrå. 

TENK TØRRSTOFF
Konvensjonell jordarbeiding gir ofte best resultat. Maisen 
er følsom for lave temperaturer og ved vårpløying får 
vi økt temperaturen i såsjiktet. Sådybde i et fast såbed 
er 4- 6 cm (>6 cm under tørre forhold). Såtetthet er fra 
8000 planter/daa for senere sorter (FAO 200) til 10 000  
planter/daa for tidligere sorter (FAO 150).

For å få god ensilasje bør man velge en sort som opp- 
når 30- 35 % TS før første frostnatt.
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MØKK ER TOPP
Mais reagerer like bra på både mineral- og organisk gjød-
sel, men noe gjødsel bør være tilgjengelig fra start. Maisen 
trenger særlig fosfor tidlig, og behovet er størst i tidlig 
i utviklinga ved oppspiring. Fosfor er dårlig bevegelig i 
jorden og må derfor tilsettes nær røttene ved gjødsling 
(såmaskiner som legger gjødsel og såkorn i samme labb 
har gitt gode resultater).

Maisen utnytter hovedsakelig nitrogenet fra juni og ut 
august, det betyr at vi får god utnyttelse av husdyrmøkk 
i denne kulturen. 

Anbefalt gjødslingsnivå ligger generelt på 15 kg nitro-
gen, 3- 4 kg fosfor og 15 kg kalium per dekar, men det 
er viktig med korreksjoner i forhold til forgrøde og etter- 
virkning av fjorårets vekst og husdyrgjødsel. For mye  
nitrogen kan gi flere sideskudd og seinere modning, noe 
som ikke er ønskelig da 2/3 av næringen ligger i kolben 
ved høsting. Vår dyrking av mais er så langt nord, at vi 
ikke alltid får moden helsæd av maisen. Derfor er det 
viktig å ikke utsette modninga ytterligere med for kraftig 
gjødsling.

Vannbehov per år er 600- 700 mm, men maisen  
utnytter nedbør veldig bra på grunn av bladenes plas-
sering. Behovet for vann øker når planten vokser, og det 
største behovet for vann er på tidspunktet for blomstring 
og begynnelsen på utvikling av korn.

Sort
Avling 

(kg ts per 
dekar)

Relativ 
avling

Tørrstoff-
prosent

Emmerson 1746 107 31

Activate 1331 81 30

Trooper 1456 89 29

Glory 1766 108 30

Prospect Starcover 1633 100 28

Ambition 1848 133 30

Gema 1497 91 30

Resolute 1589 97 27

Reason 1741 106 30

Prospect 1754 107 28

Pinnacle 1486 91 29

KWS Avitus 1822 111 30

KWS Autens 1794 110 28

KWS Sandins 1828 112 27

KWS Sergio 1493 91 28

KWS Cito 1489 91 30

Function 1624 99 28

LZM 83 1848 113 28

LZM 87 (Faith) 1793 110 28

LMZ 89 1837 112 29

NMB15 1495 91 32

Fortains 1139 70 28

Gjennomsnitt 1637 100

Tabell 1: Avlingsresultater av to sortsforsøk med fôrmais.

ONTARIO HEAT UNITS
Maisvarmeenheter (MVE) beregnes etter for-
melen for Onatrio Heat Units.

ymax = 3,33x(maxtemp-10)-0,084x(maxtemp-10)2

ymin = 1,8x(mintemp-4,4)
MVE = (ymax+ymin)/2

Vi går ut fra maks og min lufttemperatur 
fra landbruksmeteorologiske målestasjon-
er. Gjelder for makstemperatur større enn 10 
grader og minimumstemperatur større enn 4,4 
grader. Antallet maisvarmeenheter gir ikke et 
ensidig bilde av vekst og muligheter. Soltimer 
har også mye å si. Flere soltimer øker utbyt-
temulighetene, mens færre soltimer reduserer 
mulighetene.

Kilde: lr.dk

FÔRMAIS I FÔRRASJONEN
Fôrmais gir kraftfôr og grovfôr i ett, som er 
lett å ensilere på grunn av: 
• Lavere bufferkapasitet enn gressarter og 

belgvekster (naturlig evne til å motstå for-
suring).

• Sukkerinnhold er ca. 4-50 g/kg ts. 30-35 
g/kg ts er minimum sukkerinnhold som 
kreves for å produsere en tilstrekkelig 
mengde melkesyre for å oppnå ønsket 
surhet til ensilering. 

• Tørrstoffprosenten – er en av de viktigste 
faktorene i ensileringsprosessen, den på-
virker alle fysiske, biologiske og kjemiske 
prosesser. Best er mellom 32-35 prosent. 

Viktig i ensileringsprosessen:
• Maisen må finsnittes til en lengde på 15 

mm (ved tørrstoffprosent over 35) til 25 
mm (ved tørrstoffprosent under 30). 

• Intensiv behandling av massen med 
maisknuser i selvgående finsnitter øker 
overflaten. Det fører til en sikker og god 
bakteriell gjæring i siloen og spesielt i 
fordøyelsen hos kuer. 

• Hard komprimering og god lufttetting er 
viktige faktorer for god gjæringskvalitet. 

• Lagringsperioden – tredje fase i ensiler-
ingsprosessen hvor pH må være lav for å 
hindre at smøresyrebakterier formerer seg 
i et lufttett miljø. 

• Ved uttak fra silo tilføres luft surfôrmas-
sen og det er fare for vekst av uønskede 
mikroorganismer, varmgang og redusert 
kvalitet. Bruk blokkuttaker som kutter 
blokker av silofôret og lukk siloen med 
plastfolie umiddelbart etter uttaket.
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grovfôr
protein i fôret

mer protein fra grovfôrdyrkinga 
Nøkkelen ligger i egen eng

Endringer i engdrifta er den viktigste kilden til økt proteinforsyning med grovfôr, 
med tidligere slått, mer belgvekster og mer nøyaktig gjødsling som viktige faktorer. 
Mange har også potensiale i økt bruk av grønnfôrvekster.

Oddbjørn Kval-Engstad / NLR Innlandet / 995 46 503 / oke@nlr.no

Nøkkelen til økt andel egenprodusert protein ligger i 
engdyrkinga, og dernest ettårige vekster til grønnfôr og 
modning. Det krever noen endringer i drift og tilrette- 
legging, og differensiert dyrking vil stå sentralt.

TIDLIGERE SLÅTT 
Proteininnholdet synker etter hvert som plantene vok-
ser og blir eldre, med økende avling og skifte fra bare 
blad til økende stråandel. I grove trekk følges protein- og 
energiverdi godt ad, med høgt proteininnhold ved høgt 
energiinnhold, og med god sammenheng med plantenes 
utviklingstrinn. Vi har erfart at proteinnivået skifter mer 
mellom år enn energiinnhold, på grunn av varierende 

vekstforhold som gir ulikt N-opptak og på grunn av 
varierende plantebestand og avling. De fleste arter 

har mindre strå i gjenvekst enn i 1.slått, så vi kan 
forvente litt høgere proteininnhold i gjenvekst.

Ofte er første slåtten den største, og dermed 
er det viktig å justere allerede da. Baksida av 
«medaljen» er at tidligere slått ofte betyr en 
ekstra, sein slått/beite, som gir behov for hyp-
pigere fornying av enga. Derfor bør du velge 
ut areal som egner seg til mer intensiv drift, 
enten det er snakk om å ta inn arter som tåler 
mer intensiv drift eller skiftet er relativt en-

kelt å fornye. Slike vurderinger er 
sentrale når vi setter opp fôrdyrk-

ingsplan for garden.
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MER ENGBELGVEKSTER
Belgvekster kan både bidra med 
mer protein og mineraler som kalsi-
um og magnesium, og gi høgere 
grovfôropptak, som igjen gir bedre 
dyreytelse. Men vi finner mer belg-
vekster i engfrøblandingene enn ute 
på jordene. Skal du lykkes må du 
legge til rette, spesielt med god pH 
og tilpassa nitrogengjødsling, særlig 
i ung eng. Belgvekstene er generelt 
mer kalkkrevende enn grasartene, og 
har du pH under 6 ved såing kom-
mer ikke belgvekstene til å vare. 

Kvitkløver er eneste engbelgvekst 
som tåler beiting, ikke minst fordi 
den brer seg med stengelutløpere. Til 
slått er alsikekløver den minst krav-
store, men også minst yterike, mens 
raudkløver bidrar mer til engavlinga, 
men har lett for å gå ut relativt fort av 
årsaker som frost eller sjukdomsan-

grovfôr / protein i fôret

Økt kløverandel vil bidra til økt protein i grovfôret.  / foto Oddbjørn Kval-Engstad

grep og kanskje ikke så ofte sterk N-gjødsling som vi har 
lett for å tro. Raudkløver har stort frø og er blant artene 
som kan slå til ved isåing i bestående eng, om jordfor-
hold er i orden. Luserne er en «gammel nykommer» som 
er møtt med økende interesse. Den krever opplendt, god 
jord, men har vist seg å være den mest varige av engbelg- 
vekstene når forholda ligger til rette. Den selges ferdig 
smitta og er verdt å prøve om slåtteenga skal ligge 3-4 år 
eller mer, jorda er egna og du har kontroll på ugras.

MER BLADGRAS OG MER BEITE
Bladgras har høgere bladandel enn strågras, og litt 
høgere proteininnhold etter plantene har satt i gang  
strekningsveksten. Bladgrasa tåler tidligere og hyppigere 
slått bedre enn strågras, og vil bidra mer til avling og 
kvalitet når timotei og belgvekster går ut.

Med veldrevet beite holder vi plantene på bladstadiet, og 
får høgkonsentrert fôr med høg proteinverdi, samt høgt 
grovfôropptak og mulighet til å knipe på innkjøpt fôr. 
Bønder som har turt satse på beitekvaliteten har i mange 
år vist at de kan produsere mye mjølk med enkle kraft-
fôrtyper.

TA VARE PÅ PROTEINET
God handtering og ensilering gir mindre protein- 
nedbryting. Nedbrytinga starter rett etter slått, og blir 
mer omfattende jo lengre strengen blir liggende. Første 
steg er derfor rask fortørking, gjerne med breispred-
ning, slik at omsetninga stopper opp. Med bedre 
fortørking får vi svakere gjæring og kan ta bedre vare 
på det mest verdifulle proteinet. Høgere proteininn-
hold innebærer sterkere buffer mot pH-endring, samti-
dig som vi har mindre sukker ved tidligere slått. Godt 
ensileringsarbeid og tilstrekkelig med effektive ensiler-
ingsmidler er enda viktigere når du vil ha mer protein 
i grovfôret.

JUSTERE NITROGENGJØDSLINGA?
Økt N-gjødsling gir økt N-innhold i plantene, men 
forsøk har vist at det ikke er en særlig effektiv metode for 
å øke proteininnholdet. Der er slåttetid og belgvekster 
langt viktigere. Vi skal fortsatt gjødsle i henhold til for-
venta avling eller avlingspotensiale, og det blir som regel 
feil å gjødsle alt likt. Du må vite hva du får ut av jorda og 

plantene gjennom avlingsregistrering. Med satelittfoto 
via eksempelvis CropSat eller Atfarm kan du få hint om 
variasjon innafor skiftet, men må sjøl tenke over hva som 
kan være årsaken til at bildet viser dårlig vekst.

Ved hjelp av fôranalyser har vi sett både for svak 
og for sterk N-gjødsling. Med riktig mengde og fordelt 
gjødsel får du bedre uttelling for innsatsen, og for mange 
betyr det jevnere kvalitet, både innafor skiftet og mel-
lom ulike skifter. Husk: høster du tidligere i plantenes 
utvikling har de mindre tid til å utnytte gjødsla. Kom-
binasjonen økt N-gjødsling og tidligere slått kan gi deg 
problem både på jordet, med ensileringa og i fjøset.

For å få nytte av nitrogenet må du sørge for balan-
sert gjødsling, i første rekke med svovel som byggestein 
i protein. Samtidig må du passe på at andre makro- og 
mikromineral ikke begrenser avlingsutbyttet.

GRØNNFÔRVEKSTER KAN BIDRA
Både gjennom artsegenskaper og dyrkingsmåte kan ett- 
årige fôrvekster bidra til økt proteinforsyning, ikke 
minst i stedet for gammel grasmark. Italiensk raigras og 
korsblomstra vekster som fôrraps er bladrike og protein-
rike, mens westerwoldsk raigras og korn er mer som van-
lige enggras å regne. Særlig til de bladrike er det viktig 
å tilpasse nitrogengjødslinga så vi ikke får problem med 
dyra.

Ettårige belgvekster omfatter alt fra perserkløver til 
åkerbønne, som bidrar i svært ulik grad, og som engbelg- 
vekstene krever de god pH.  De som gjør mest av seg 
er erter og åkerbønne, enten det er i blanding eller rein- 
bestand. I blanding med korn er det ofte ei utfordring 
å finne rett høstetid, som gjerne må tilpasses hvor godt  
artene slår til. Korn er enklest å ta inn som fôr ved 
slåttetid omtrent som gras, mens belgvekstene trenger 
lengre tid for å ha nytteverdi. Både erter og åkerbønner 
bør ha mata en del og høstes på deigmodningsstadiet. 
Mens erter kan dyrkes sammen med bygg over store deler 
av Østlandet, krever åkerbønne lang veksttid og er bare 
aktuell i de beste områdene.

Med fôrmiksere kan det være aktuelt å dyrke erter 
eller åkerbønner i reinbestand, da det blir lettere å finne 
rett høstetid. Med høgt protein- og mineralinnhold er det 
ikke enkelt å ensilere, og særlig viktig å unngå å dra inn 
jord med høsteredskap.
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grovfôr
mineraler i fôret

sikre at dyra får det de trenger av 
Mineraler i grovfôret

En riktig og balansert mineralforsyning er nødvendig for å sikre optimal vekst og 
produksjon hos husdyra. Mineralinnholdet i grovfôret kan variere stort, og påvirkes 
av blant annet jordsmonn, gjødsling, artssammensetning og utviklingsstadium på 
graset.

Lina Ruud, Mia Høiseth / NLR Innlandet / 984 04 115, 416 54 922 / lina.ruud@nlr.no, mia.hoiseth@nlr.no

Tilskudd av mineraler til dyr som særlig får lite kraftfôr er i dag vanlig. Men du må vite hva du skal gi til hvilken dyregruppe og 
når. Som eksempel kan nevnes at sau lett får både kobberforgiftning, men også kobbermangel.  / foto Morten Livenengen

Mineraler er stoffer som må tilføres gjennom kosten, og 
behovet varierer mellom de ulike dyreslagene. Miner-
alene deles inn i makromineraler og mikromineraler. 

MINERALER
Makromineraler, også kalt mineralstoffer, er de miner-
alene som kroppen trenger tilført i større mengder, som 
for eksempel kalsium (Ca), kalium (K), magnesium (Mg), 
natrium (Na), fosfor (P), klor (Cl) og svovel (S). I disse 
stoffene beregnes behovet ut fra i gram per dag, på bak-
grunn av dyrets vekst, ytelse, vekt og drektighet.  

Mikromineraler, også kalt sporstoffer, trengs tilført i 
mindre mengder, varierende fra noen mikrogram til et 
titalls milligram, og minimumsbehovet oppgis ofte i mg/
kg tørrstoff. Eksempler på mikromineraler er jern (Fe), 
kopper (Cu), sink (Zn) og mangan (Mn). I tillegg er selen 
(Se), jod (I) og kobolt (Co) også vesentlig i en fôrrasjon. 

Når det er snakk om mineraltilførsel i forbindelse 
med fôring, er det ikke nødvendigvis bare å tilføre rett 
mengde av et enkelt mineral som er viktig. Det kan 
være likså viktig at fôringa bidrar til en balanse mellom  
mineralene da mange av disse kan både hemme og stimulere 
opptak av andre mineraler og vitaminer. 

TYPE PRODUKSJON OG MENGDE
En faktor som stort sett er fastsatt er type produksjon 
og hvilke dyregrupper som skal fôres. Dette bør være 
det første man vurderer når man skal sette opp en plan 
for vekstsesongen. Hvilke dyregrupper finnes i fjøset, og 
hva slags mineralbehov har disse? Det er for eksempel 
stor forskjell i mineralbehov mellom et dyr som skal yte 
maks, og et som kun skal fôres til vedlikehold. På samme 
måte som man differensierer fôring av energi og protein 
mellom mjølkeku og sinku, må man gjøre det samme 
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med mineralene. Det kan også være enkelte forskjeller 
i mineralbehov mellom storfe og sau. Blant annet er sau 
mer disponibel for kobberforgiftning enn storfe, men 
sauen kan like lett utvikle kobbermangel i enkelte om-
råder i landet dersom forholdene ligger til rette for det. 
Det er derfor flere ting som man må skaffe seg oversikt 
for å vurdere mineralinnholdet i grovfôret. Tabellene viser 
behovet for makro- og mikromineraler til ei søye i sein 
drektighet.

JORDSMONN
Jordprøver er et godt verktøy for å kartlegge til- 
gjengeligheten av mineraler fra jorda til plantene, og er 
derfor en del av grunnlaget for gjødslingsplanen. Mineral- 
innholdet i jorda må ses i sammenheng med både jord- 
art og pH da dette i stor grad styrer tilgjengeligheten 
av mineralene fra jorda. I forbindelse med jordprøver 
er det ofte fokus på makromineralene kalium og fosfor.  
Kalium deles inn i to fraksjoner: lettløselig kalium  
(K-Al), og syreløselig kalium (K-HNO3). Sistnevnte vil 
fungere som en buffer for plantene dersom tilførselen 
av lettløselig kalium varierer, for eksempel i forbindelse 
med store nedbørsmengder. Fosfor er svært lite bevegelig 
i jorda, men på arealer hvor det brukes husdyrgjødsel, 
er det svært sjeldent fosformangel. Allikevel kan til- 
gjengeligheten av fosfor til plantene være redusert dersom 
pH i jorda understiger 5,8. Både mangan og kobolt har  
redusert tilgjengelighet i kalkrik jord, mens lave molybden- 
verdier er ofte assosiert med sur jord. Ved kalking kan 
innholdet av molybden økes, men dette vil igjen gå på 
bekostning av opptaket av kobber.

GJØDSLING
Som sagt vil jordprøvene ligge til grunn for gjødslings- 
planen. I tillegg bør det tas ut husdyrgjødselprøve for å 
vite mer nøyaktig hva man tilfører jorda. En prøve av 
husdyrgjødsla kan være gyldig i flere år, så lenge drifta 
på garden ikke endrer seg. 

En typisk utfordring på arealer hvor det brukes mye 
husdyrgjødsel år etter år, er at plantene kan få et luksus- 
opptak av kalium. I mjølkeproduksjonen vil et kalium-
rikt grovfôr skape problemer for sinkua, da kalium hem-
mer mobiliseringen av kalsium, og sinkua er dermed mer 
utsatt for mjølkefeber. Det kan derfor være en idè å holde 
av bestemte areal til sinkufôr, for eksempel arealer som 
ligger langt unna og kun gir en sein slått. Det bør her ikke 
brukes verken husdyrgjødsel eller kaliumrik mineral- 
gjødsel. 

Kalium hemmer også opptak av magnesium som kan 
gi utslag som graskrampe hos dyr på beite. Dette betyr at 
man skal være forsiktig med kraftig kaliumgjødsling på 
tidlig, ferskt beitegras. I tillegg til mye kalium, kan sterk 
nitrogengjødsling medføre redusert opptak av magnesium 
i plantene. 

Kalsium Fosfor Natrium Klor Kalium Magnesium Svovel

Gram / dag 15,1 9,3 1,5 1,1 12,8 2,8 5,1

Kobber Kobolt Jod Jern Mangan Selen Sink

Mg / dag 0,28 16,8 1,4 93 60 0,27 51

Tabell 1: Behovet for makromineraler til ei søye (100 kg) i sein drektighet med 2 lam og fôropptak på 2,80 kg ts per dag (NRC 2007). 

Tabell 1: Behovet for mikromineraler til ei søye (100 kg) i sein drektighet med 2 lam og fôropptak på 2,80 kg ts per dag (NRC 2007). 

Det norske jordsmonnet er generelt fattig på selen, og 
det er derfor viktig at dette tilføres på en eller annet måte 
i rasjonen til drøvtyggeren. Mineralgjødsla OPTI NK  
22-0-12 m/Se har som navnet tilsier innhold av 
mikromineralet selen, og er mye brukt blant sauebønder 
på vårbeite til tross for det høge innholdet av kalium.  
Erfaringene med gjødsla er at blant annet at  tilfellene av 
stivsjuke, en muskelsjukdom som skyldes mangel på selen 
og vitamin E hos nyfødte eller 3-6 uker gamle lam, har 
blitt redusert ved bruk av selengjødsel på vårbeite. 

GROVFÔRANALYSER OG BLODPRØVER
En grovfôranalyse vil være et godt hjelpemiddel for å 
vurdere hvordan vekstsesongen har vært, men også til 
planlegging av innefôringsperioden. En grovfôranalyse 
med mineralinnhold vil være enda mer verdifull, og kan 
brukes til å vurdere årets gjødsling og hvordan grovfôret 
bør disponeres utfra dyrets produksjonsnivå. Dersom det 
er spesielle mineraler man ønsker å vite innholdet av, har 
laboratoriene ulike mineralpakker man kan krysse av for 
ved innsending av grovfôrprøve.

Dersom man har spesielle utfordringer i besetningen 
som man mistenker kan skyldes en uoptimal mineral-
forsyning, kan det tas ut blodprøver av dyrene i samråd 
med veterinær. 

FLERE FAKTORER SOM SPILLER INN
Som belyst ovenfor kan det være flere faktorer som på-
virker mineralinnholdet i grovfôret, og samspillet mel-
lom mineralene er like viktig som riktig tilførsel av et 
enkelt mineral. 

Grovfôrprøver med mineraler bør tas ut etter en vekst-
sesong for å vurdere gjødsling og slåttetidspunkt, og for å 
kunne disponere grovfôret riktig. NLR Surfôrtolken er et 
verktøy som kan benyttes i forbindelse med tolkning av 
grovfôranalyser, og hvor din rådgiver kan hjelpe til med 
å vurdere grovfôret opp mot din produksjon. I dag er det 
svært vanlig, og anbefalt, å gi ekstra mineraltilskudd til 
drøvtyggeren, særlig hos dyr som gis lite kraftfôr. Til-
skudd vil være en god forsikring om at dyras mineral- 
behov er dekket, men samtidig er det viktig å ikke 
overfôre med mineraler heller. Enkelte mineraler kan 
være giftige i store mengder, i tillegg vil det være lite 
økonomisk å tilføre mye mineraler i rasjonen til et dyr 
som ikke har behov for det. Vær derfor sikker på at du 
gir riktig mineraltilskudd til dyra dine. 

Har du en god plan og god oversikt over skiftene dine, 
anbefaler vi at du planlegger vekstsesongen ut fra hvilke 
behov du har i fjøset. Det vil si hvilke grovfôrkvaliteter 
trenger du, og hvor mye? Og er det ulikt mineralbehov 
hos dyrene i fjøset ditt? Din NLR-rådgiver er her for å 
hjelpe deg med å vurdere fôret og analysebeviset ditt, 
samt tilby gode råd og diskusjoner fram mot neste års 
vekstsesong! 

grovfôr / mineraler i fôret
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GRØNT I FOKUS

fotosyntesen 
Grønn magi

Alt liv på jorda er avhengig av fotosyntesen. Enkelt forklart kan vi si at plantene 
omdanner sollys, vann og karbondioksid til sukker og oksygen. 

Lise Olavsdotter Lund / NLR Øst / 901 88 368 / lise.olavsdotter.lund@nlr.no

Mennesker og dyr får energi fra maten vi spiser. Plantene får 
energien sin fra sola. Ved hjelp av sollyset som treffer bladene 
og vannet de tar opp gjennom røttene, forvandler de karbon-
dioksid fra lufta til sukker og stivelse og oksygen.

Det er dette vi kaller fotosyntesen, og den foregår først og 
fremst i de grønne delene av plantene. 

Grundigere forklart er fotosyntesen den prosessen som 
omdanner energi fra lyset til kjemisk energi i form av ATP, som 
så benyttes til å omdanne CO2 til andre organiske molekyler, 
som sukker og stivelse, i tillegg til oksygen. Hele denne pro-
sessen skjer i kloroplastene, som vi finner i plantecellene, som 
ligger tett i tett og lag på lag i de grønne delene av et blad.
Når lyset fra sola treffer bladene blir alle fargene i lyset blir ab-
sorbert, bortsett fra grønt. Derfor ser bladet grønt ut for oss. 
På undersiden av bladet er det små spalteåpninger der CO2 fra 
lufta kan komme seg inn.

Bladene består av tynne lag med planteceller som ligger 
tett i tett ved siden av hverandre. Hver plantecelle består av 
en cellevegg, en kjerne med arvemateriale, mitokondrier der 
mesteparten av cellenes energiproduksjon foregår, mens det 
er i cellenes kloroplaster at selve fotosyntesen skjer. 

TO TRINN
Kloroplastene består av to membraner, nesten som to poser. 
Den ene ligger inni den andre, og inni her finner vi tylakoider. 
Inne i tylakoidene finner vi klorofyllet og det er klorofyllet som 
gjør at plantene er grønne. 

Fotosyntesen skjer i to trinn: «Foto» foregår i tylakoidene 
og «syntese» foregår i stroma, som er rommet rundt tylakoide-
ne. Det er fotodelen som er avhengig av lys. Sollyset som tref-
fer bladet, treffer klorofyllet i kloroplastene og energien fra 
sola overføres til klorofyllmolekylene i tylakoidemembranen.
Energien brukes til å splitte vann¬molekyler slik at det dan-
nes oksygen som slippes ut av bladet gjennom spalteåpninger. 
Den brukes også i en rekke reaksjoner som til slutt gjør at det 
dannes en energirik kjemisk forbindelse som kalles ATP.

ATP er energikilden i fortosyntesens andre trinn, nemlig 
syntese-delen. Her bindes CO2 til organiske molekyler og ved 
flere energikrevende delreaksjoner, dannes sukker. Sukkeret 
kan enten brukes direkte av planta i den prosessen vi kaller 
celleånding, eller omdannes til stivelse og lagres i planta. 
Rotfrukter som poteter og gulrot er eksempler på planter som 
lagrer sukkeroverskuddet i rota.

Plantene tar inn CO2 fra lufta via 
bladene og vann tas inn via røttene. 
Gjennom fotosyntesen danner plantene 
oksygen som slippes ut av bladene.
  / illustrasjon Else Villadsen

FOTOSYNTESENS REAKSJONSLIKNING
Seks karbondioksidmolekyler og seks vannmolekyler omdannes til 
ett sukkermolekyl og seks oksygenmolekyler, ved hjelp av energien 
i lyset fra sola. 

6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

ATP
ATP er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle en-
ergikrevende prosesser i alt som lever. ATP er involvert i alle kro-
ppsfunksjoner som krever energi, som muskelsammentrekninger, 
overføring av signaler i nerver, hjertets funksjon, transport av 
stoffer gjennom cellevegger, opprettholdelse av kroppstemperatur 
og mer. ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i 
alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. 
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Finn fem feil
Klarer du å finne fem feil i tegninga til høyre? Finn frem blyanten og sett kryss der det mangler noe i tegninga. 

junior
sjekk livet i jorda 
Har du meitemark?

Meitemarken er en av våre viktigste husdyr. Den spiser døde planter og bæsjen 
den legger igjen i jorda er proppa full av næringsstoffer til plantene som vokser.

Maren Holthe / NLR Øst / 986 45 734 / maren.holthe@nlr.no

Hvis vi skal ha mange meitemarker i jorda må marken ha det 
bra. Den trenger luft, passe med vann, stabile omgivelser og 
mat, ikke så veldig annerledes fra oss mennesker. 

Vil du sjekke om marken har det bra hos deg? Gå sammen 
med resten av klassen din og grav ned hver deres bomullsun-
derbukse nå på våren. 
• Grav et hull 10-15 cm ned i bakken
• Legg underbuksa flatt ut, og legg jorda oppå igjen
• Tråkk litt forsiktig til og merk hullet med en pinne, flagg 

eller noe som gjør at du finner igjen underbuksa til høs-
ten. 

I slutten av august skal du gjøre følgende:
• Grav opp underbuksa
• Ta med underbuksa til barnehagen eller skolen din
• Sammenlign din underbukse med de andres underbukser
• Snakk sammen om hvordan underbuksa ser ut. Hvorfor 

ser den ut som den gjør?
Om det bare er strikken igjen så tyder det på at marken og de 
andre organismene i jorda har spist opp det som var mulig å 
spise av den. Er underbuksa like hel som når du gravde den 
ned har ikke marken gjort jobben sin.

Den som har minst igjen av underbuksa er den beste mei-
temarkbonden!

59nummer 2 / mai 2021 / årgang 8



Kr

BEDRE GROVFÔRPRODUKSJON:
MER LØNNSOMT

MER NORSK 
MER KLIMASMART

Optimalisering av grovfôrproduksjonen?
 

Sammen løfter vi lønnsomheten på din gård

Vi bistår med systematisk gjennomgang av alle ledd 
i produksjonen og gir forslag til forbedringer. 

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten

Finn din rådgiver på nlr.no


