Vekstnytt uke 27
Området vårt preges fortsatt av svært store variasjoner. Nå er våronna ferdig de aller fleste steder.
Korn
Tidspunktet for såing har et spenn på ca. to måneder. Vi deler derfor opp informasjonen i tidlig og
sent sådd korn.

Tidlig sådd korn
Hveten ser fin ut, litt antydning til meldugg er observert.
Noe bygg har skutt. Noen åkre har sterke angrep av grå øyeflekk og brunflekk. Det er svært viktig å
komme seg ut i åkeren og sjekke! Vekstregulering og soppsprøyting begynner å haste, om det er
behov for det.
Det er så vidt registrert bladlus, vær obs på virusproblematikk.
I åkrene som har kommet lengst bør man se etter floghavre.

Sent sådd korn
De fleste har fått kornet i bakken og spiringa er i gang.
Ved sein såing må N-mengden reduseres, mer jo seinere en kommer utpå. Ved sen såing anbefales
ca. 2/3 gjødselmengde i forhold til gjødslingsplan.
Sent sådde åkre er mer utsatt for legde, og bør etter hvert stråforkortes.

Potet
Det er stor variasjon for settetidspunktet for potet. Potetåkrene varierer fra nysatte til hyppet.
Det er observert noe teger og sikader. Kommer varmen vil man få problemer med disse, så det er
viktig å følge med i åkrene.
I potetåkrene som har kommet lengst bør man begynne å tenke på tørråte, spesielt hvis det kommer
regn framover. I industrielle sorter er det risiko for tørrflekksjuke.
En del potet har drukna og det er ingen spiring.
Hvis jorda er tettpakka og slikter med å spire kan man prøve forsiktig hypping, slik at man får litt
bevegelse i jorda.

Gras
Det rapporteres om store og fine grasavlinger. Etter slått bør en raskt komme i gang med gjødsling,
for å utnytte fuktigheten i bakken.

Kål
Det er observert en del kålmøll.

Rengjøring av sprøyteutstyr
Vi minner om at rengjøring av sprøyteutstyr er viktig når man skifter mellom midler, slik at man
unngår skader på avlingene.

Drenering
Den fuktige forsommeren viser med all tydelighet viktigheten av god drenering. Det er fortsatt
tilgjengelige midler. Ta kontakt med ditt landbrukskontor.
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