Mekanisk ugrasregulering – hva har vi til å hjelpe oss med?
Sted: Gjennestad videregående skole (i møterom Nord)
Dato: Onsdag 6. februar kl 08.50 - 15.15 – 2019
Målgruppe: Produsenter av grønnsaker, men også rådgivere
Mekanisk radrensing krever, som andre tiltak, planlegging og presisjon. Vestfold er store på
grønnsaksproduksjon. Kålrot og bønner til industri er kulturer som har en svært begrenset
mulighet for å benytte kjemiske plantevernmidler. Det er også utfordringer i persillerot, men
også kulturer som gulrot og løk vil ha god nytte av kompetanseheving på dette med
ugrasregulering ved hjelp av mekanisk radrensing. Kurset vil også inneholde mere generelle
prinsipper for forebyggende ugraskamp som i alle kulturer er svært viktig. Thomas Holz fra
NLR Østafjells holder disse faginnleggene. Han har lang praktisk og teoretisk erfaringer på
disse emnene. (Forbehold om noe endringer i programmet.)
Arrangører av dagskurset for bønder/rådgivere er NLR Viken og i samarbeid med NLR Øst
og Studieforbundet næring og samfunn Vestfold. Deltagere fra andre fylker er hjertelig
velkomne. Kurset er delfinansiert av RK-midler fra Vestfold Fylkeskommune.
08.50 Kaffe og kake
09.00 Hvordan forenkles ugraskampen, forebyggende. Hvilke muligheter har vi å benytte?
Vi kommer innom bekjemping av frøbank (f.eks. Svartsøtvier/Hønsehirse), falskt
såbed, duk/nett problematikk m.m.
v/ Thomas Holz, NLR Østafjells
09.50 Planlegging av arbeidet er viktigste faktor. Dette er et ledelses ansvar og vi ser på noen
utfordringer og praktiske anbefalinger i så måte.
10.40 Beinstrekk
11.00 Bønner og kålrot er kulturer som mangler gode nok kjemiske midler for effektiv
frøugrasbekjemping. Hvilke muligheter har vi med spesialtilpasset radrensing?
12.00 Beinstrekk frem til lunsj kl 12:15.
13.00 Flamming (termisk bekjemping) – kultur og art frøugras (effekt) avgjør metodebruken.
Hva er mulighetene i bønner, kepaløk og gulrot/persillerot?
14.00 Hvilke forbedrede tekniske løsninger venter vi på i fremtiden?
15.00 Oppsummerende spørsmål. Slutt.
Møteavgift kr 800,-, blir etterfakturert.
Påmelding innen fredag 1. februar til: lars-arne.hogetveit@nlr.no / 900 43 386

