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Regnet som kom i løpet av helga var veldig kjærkomment. Men det har vært store lokale variasjoner 
på hvor mye som er kommet. Selv om vi fikk en del regn i helga vil de høye temperaturene vi har om 
dagen føre til at det ikke vil ta lang tid før vekstene igjen vil trenge vanning, det er derfor en del som 
benytter seg av vanningsanleggene. 

Gras 

Mange har slått gras til høy i disse dager. Graset kommer seg godt etter førsteslåtten. 

Korn 

Det er mye tett og fin åker å se nå. Det meste av åkeren er i full skyting. Det er ikke registrert noe 
særlig sopp, men i enkelte områder er det registrert gråøyeflekk og bladminerflue. Gå en tur i åkeren 
og sjekk om du har fått angrep. For de med lite eller ingen vekstskifte kan en todelt soppsprøyting 
være aktuellt. Det er også viktig å gå å følge med i åkeren, og ikke stoppe soppsprøytingen for tidlig. I 
og med at mye åker har kommet så langt og det ligger ann til tidlig tresking er det derfor viktig at 
dere også sjekker behandlingstiden på sprøytemidlene. Noen sprøytemidler har lengre 
behandlingsfrister enn andre. 

Potet 

Potetene har kommet godt i gang med veksten.  

Det er viktig å se etter teger ta en tur ut i åkeren og ta en titt. Tegene flyr når det er varmt, så man 
bør tidlig ut i åkeren for å se etter disse insektene.  

Det meste av potetene nærmer seg nå knolldannelse, og de er derfor svært såbare for tørke. De har 
derfor behov for jevn vanning utover. 

Floghavre 

Det begynner å nærme seg tiden for å gå å se etter floghavre. Vi minner på at dette ugraset skal 
bekjempes, og viser til forskrift om floghavre. Det er viktig å gå i åkeren hver uke frem til tresking for 
å se etter eventuellt planter. 
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