Markdag på Apelsvoll
Onsdag 18. august 2021
Grønnsaker, poteter og bær

09:30 Registrering, kaffe og kringle
Fellesprogram grønnsaker, poteter og bær kl. 10.00‐11.30
10.00 Velkommen v/ Eldrid Lein Molteberg og Mikkel Bakkegard, NIBIO
10.10 Grøntnæringen inn i framtida: Vekstmuligheter og satsinger
v/ Elisabeth Morthen, Gartnerhallen SA
10.45 Presisjonsdyrking; ‐ hva har vi av kunnskap fra korn og gras som kan overføres til radkulturer
v/Kjersti Balke Hveem m.fl., Senter for presisjonsjordbruk, NIBIO
11.15 Forsøk med dyrking av potet i vekstsubstrat – hva kan kunnskapen brukes til?
v/ Krzysztof Kusnierek og Tomasz Woznicki, NIBIO

Faginndelte program for poteter, bær og grønnsaker/urter ca. kl. 11.30 til 15
Bær
11.30 Presentasjon av folk, forsøk og felt (ute)
12.00 Lunsj
13.00 Vandring i felt og plasttunneler: Fokus på solbær, bringebærlangskudd og sorter av jordbær
og bringebær v/Anita Sønsteby, NIBIO
14.00 Dyrking i substrat i plasttunneler: teknologi og vekstmedier v/Tomasz Woznicki og Krzysztof
Kusnierek, NIBIO
Grønnsaker og urter
11.30 Lunsj
12.30 Markvandring i forsøkene, erfaringsutveksling og tanker om veien videre v/ Mette Goul
Thomsen og Pia Heltoft, NIBIO. Forsøkene dekker blant annet:
‐ Urter – nye forsøk med urter for økte dyrehelse
‐ Fangvekster og plantehakk i flere kulturer som purre, gulrot og brokkoli – arter av
fangvekster, effekter på ugras, jord og næringstap
‐ Informasjon om prosjektet «Mer Norsk Løk» og fremvisning av feltforsøk med
vekstavslutning (flamming, kutting, bakketørking), ulike rykketider i rødløk og forsøk med
Serenade.
‐ Borgjødsling til gulrot ved ulik pH i jorda
‐ Forsøk i spisskål med ulike planteavstander, ulike sorter og lagring

Markdag NIBIO Apelsvoll, fagprogram onsdag 18. august 2021, forts.

Poteter
11.30 Lagring av poteter; Prosjektstatus. Nye lagerceller gir nye muligheter v/Pia Heltoft, NIBIO
12.00 Lunsj
13.00 Vær og vekst 2021. Innledning til erfaringsutveksling v/Per Møllerhagen, NIBIO
Inkl. korte oppdateringer om:
‐ Gjødsling 2021, – er næringstilførsel påvirket av sesongen og av nye
vekstavslutningsstrategier? v/ Bjørn Tor Svoldal, Yara
‐ Siste års erfaringer med biostimulanter v/ Jarek Grodek, NLR
13.20 Plantevernsituasjonen
‐ Vekstavslutningsstrategier – veivalg etter Reglone. Kirsten Semb Tørresen, NIBIO og
Borghild Glorvigen, NLR
‐ Status for NLR sitt arbeid med tilgang på plantevernmidler v/ Anne Kraggerud, NLR
‐ Aktuelle tørråtestrategier 2021 v/ Camilla Bye, NLR Øst
13.40 Markvandring Apelsvoll v/Per Møllerhagen og Eldrid Lein Molteberg, NIBIO mfl.
‐ Økologisk dyrking av potet. Sorter, gjødsling og lagring
‐ Kjølmark i potet – overvåking og kontroll (Annette Folkedal Schjøll, NIBIO)
Forflytning til Ulvestua
‐ Nitrogen og fosforgjødsling til nye sorter
‐ Nye sorter til konsum, chips og pommes frites
‐ Spirekontroll med etylen på lager
‐ Vekstavslutning med bioherbicider (prosjekt SOLUTIONS) v/ Kirsten Semb Tørresen

Påmeldingsfrist for begge dagene er mandag 16. august (apelsvoll@nibio.no). Vi må ha navn på alle
som kommer, og vite hvilke dager dere kommer til Apelsvoll. Det er fullt mulig å komme begge
dagene.
Vi minner om at en‐meters regelen fortsatt gjelder, og at det er alles ansvar å opprettholde avstand.
Syke personer, selv med milde luftveissymptomer, kan ikke delta på markdagene.
Minner også om reint fottøy på alle som kommer.
Det er gratis lunsj til alle. Det deles ut påsmurte bagetter, kaffe og mineralvann. Is til dessert.

