Vekstnytt uke 30

Vekst og utvikling varierer fortsatt i vårt område da man har sådd med inntil 2 måneders forskjell.
Nedbørmengden den siste tiden har vært størst i sør og mindre i Våler/Åsnes. Har man tilgang på
vanning så bør dette absolutt vurderes i forhold til kultur og utvikling.
Generelt må man oppfordre den enkelte til å vurdere sine egne kulturer. Sjekk åker og eng med
jamne mellomrom for å se hvordan det står til hos deg. Behovene eller skadebildet kan være
annerledes hos deg enn hos andre.
Gras
Grasavlingen så langt har vært veldig gode og kvaliteten bør også være god hos de fleste. Noen er
allerede i gang med 2. slått og den ser også ut til å bli god. Den enkelte må vurdere hvor mye man vi
gjødsle etter 2. slått i forhold til eget behov, ønske om å bygge opp lager eller mulighetene for salg.
Hele Sør-Norge ser ut til å ha fått gode avlinger og man vil anta at dette vil påvirke prisnivå på grovfor
samt muligheten til å få solgt overskudds for.
Korn
Generelt er det små problemer med luseangrep så langt. Noen steder ser man tvangsmodning på
tørkesvak jord. Trengs mer nedbør eller vatning om mulig. Stråforkorting må vurderes.
NIBIO er i gang med et forskningsprosjekt i vårt område for å kartlegge problemer knyttet til
nematoder.
Tidlig sådd korn.
Bygg: Vær obs på grå øyeflekk og brun bygg flekk. Stor variasjon. Vurder behovet for stråforkorting
og det kan gjerne kombineres med soppsprøyting.
Havre: Mye har skutt og står fint. De som dyrker havre på kontrakt (såkorn, hestehavre ol) bør
vurdere sprøyting mot Fusarium
Hvete og rug: Står fint.
Husk floghavreluking: I følge § 7 i Forskrift om floghavre har eieren og brukere av fast eiendom en
generell plikt til å bekjempe floghavren effektivt. Eier eller bruker der det er registrert floghavre har i
hele vekstsesongen særlig plikt til å holde et 20 m bedt belt mot åpne kanaler, elver, bekker, veier og
dyrka mark mot naboeiendommer fritt for floghavreplanter.
Følg opp med luking minst en gang i uka. Der det er floghavre må det lukes og floghavren må legges i
papirposer. Bortluket floghavreplanter skal brennes. Ved lukingen tas det et godt tak nede ved rota
slik at hele planten med rota blir tatt opp. Unngå dryssing.
Sent sådd korn
Følge med i vekst og utvikling i forhold til når det er sådd. Lite aktuelt med tilleggs gjødsling.
Ugrassprøyting følges opp i forhold til hvilke utfordringer man har i sin åker.

Potet
Det er på høg tid å sprøyte mot tørråte mange steder. Vurder om du har angrep av teger eller sikader
slik at man også må bekjempe disse. Det rapporteres om god knollansetning men utviklingen viser
stor variasjon.
Vanning er svært aktuelt de fleste steder
Det kan være aktuelt med virusluking, fjern virusbefengte plantedeler.
Drenering
De fleste landbrukskontorene i vårt område har fortsatt ledige midler til rådighet for drenering. Etter
tidvis stor medbørsmengder denne våren/sommeren er det lettere å se hvor man bør gjøre noe.
Tilskuddet er på kr 2000,- for systematisk grøfting og kr 30,- pr løpemeter ved enkeltgrøfter. Man gis
normalt en frist på 3 år for å få gjennomført grøftingen. Send din søknad nå:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-avjordbruksjord/
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