Vekstnytt uke 24.
Siste uka har vi fått noe regn, men det er stor variasjon i mengde. Dette gjør det vanskelig å få
startet slåtten. Og å få gjennomført en god og nødvendig ugrasbekjemping i kornet.
Korn
På grunn av varierende vær er det stor variasjon i utviklingen av kornet, men mye står veldig
bra. På grunn av mye nedbør og vind har det vært vanskelig med ugrasbekjempelse, både
mekanisk og de som sprøyter. Det er viktig at en går gjennom åkrene og vurderer behovet for
tiltak og setter inn de tiltak som er nødvendig. Der en har god vekst med tett åker må
stråforkorting vurderes.
Soppsjukdommer
I korn – særlig der det er bygg etter bygg – er det observert grå øyeflekk. Det er viktig at en
følger med utviklingen her og setter inn tiltak dersom dette utvikler seg
Gul åker
Dette ser vi nå i flere områder. Dette kan være oksygenmangel, kalimangel eller sur jord. Har en
mye av dette kan det være riktig å tilføre 1 – 2 kg N for eksempel i form av kalksalpeter. På
tynge jord kan en kanskje øke til 2 -3 kg N. Dette gir ekstra næringstilførsel og kan ha positiv
påvirkning på pH.
Potet
Det er stor variasjon i utviklingen - noe er nysatt og noe er i ferd med å komme opp. Det er
viktig at det nå settes inn tiltak mot ugras, og med det fuktige værlaget vi har er det god forhold
for ugrasbekjempelse her.
Gras
Slåtten er i full gang i hele distriktet. Det meides om gode avlinger, men noen utfordringer med
innhøstingen på grunn av ustabilt vær. Her er det viktig at en kommer i gang med gjødslinga så
raskt som mulig slik at en får utnyttet den fuktigheten som er i bakken.
Såing
I noen områder er det til dels store arealer som ennå ikke er sådd. Det er viktig – særlig på
grunn av produksjonstillegget – at disse arealene blir tilsådd. I slike tilfeller er det viktig at en
prøver å få tilgang på tidlige sorter, og at en reduserer N – gjødslinga for å unngå alt for frodig
åker.
Drenering
Sist uke ble det minnet om tilgjengelige midler til drenering. Vi gjentar dette nå. De er godt
synlig nå at det er enkelte jorder som har stort behov for drenering, og vi anbefaler at dette
benyttes i så stor grad som mulig
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