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Det er fortsatt store variasjoner ettersom våronna gikk over to måneder. I tillegg er det store lokale
variasjoner i området.

Tidlig sådd korn
Bygg: De fleste har behandlet mot sopp. Vær obs på grå øyeflekk og brun byggflekk. Det haster å få
gjort noe med dette nå. Går det opp mot flaggbladet blir det ingen mating. Gå ut i åkrene og
kontroller.
Havre: Mye har skutt og står fint. Har ikke registrert fusarium.
Hvete: Står fint, men det er noe sortsvariasjon. Noen sorter har gule spisser på bladene.
Rug: står fint rundt omkring.

Sent sådd korn
Der det er dårlig åker kan det være aktuelt å tilføre kalksalpeter (og eventuelt bladgjødsling). Følg
opp med soppsprøyting og ugrassprøyting der det er behov.

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.

Potet
Mange har satt i gang med vanning, noe den sandholdige jorden i vårt distrikt setter pris på. Grunnet
lett tilgjengelig vann denne våren, ser det ut som at potetplantene har fått et noe grunt rotsystem og
derfor har behov for lett tilgjengelig vann også videre i sesongen. Hvis potetene blir tørkestresset vil
man få skuddproblematikk. Vi ser planter ved knolldanning og ansettet ser bra ut. Hos noen er
potetene kommet til blomstringsstadiet. Vurder om det er tid for hypping.
Har en ikke tørråtesprøytet enda, bør forebyggende bekjempelse snart sette i gang da
negativprognosen beveger seg opp mot 150 (se www.vips-landbruk.no). For Åsnes i dag er den på
127,9, og på Roverud har den nådd 152.
Det kan være aktuelt med virusluking, fjern virusbefengte plantedeler.

Det er registrert lite insekter, men både sikader og teger er registrert. Følg med og foreta
bekjempelse om nødvendig.

Gras
De fleste er ferdig med førsteslåtten. Det et viktig å høste til rett tidspunkt når fôret er godt og har
høyt innhold av sukker og protein.
Etter førsteslåtten er det aktuelt med overgjødsling. Ettergjødsling og mengde ettergjødsel må man
vurdere selv etter egen grovfôrsituasjon og gjødslingsbehov. Det ser ut til å bli svært gode
grasavlinger mange steder. Det kan føre til at markedet blir dekket. Samtidig er det mange som har
fjoråret friskt i minnet og vil legge seg opp en buffer med fôr.
Blir det tørt framover, så kan det bli en dårlig andreslått. Kan være aktuelt med vatning hvis det er
tørr jord

Jordbær
Tegner bra. Hyggelig at det ikke har vært for høye temperaturer eller for mye nedbør.

Økologisk blomkål og gulrot
Den økologiske produksjonen av blomkål og gulrot ser ut til å være i godt gjenge. Det er litt
problemer med kålmøll. Dekk til for å unngå problemer.

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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