Vekstnytt uke 33
Korn
Det er mye fin åker i Glåmdalsdistriktet nå. Innhøstingen har begynt, og avlingene ser bra ut så langt.
På tørkeutsatt jord er det imidlertid en del etterrenning; på noen steder dreier det seg om både to og
tre generasjoner korn. Dette kan by på utfordringer med hensyn til tresketidspunkt.
Plantevern
Ved mye kveke er det anledning til å sprøyte med glyfosat i gulmoden byggåker. Glyfosat skal ikke
brukes til å tvangsmodne byggåkeren.
Det er observert svartrust i havreåker. Dette er det ingen anbefalt bekjempelsesmetode mot på
dette stadium. Man bør imidlertid unngå å bruke halm fra havreåker med svartrust til fôr.

Potet
Fokuset er på tørråte om dagen. Grønt ris er utsatt for smitte, og det er viktig å sprøyte mot tørråte
med anbefalte intervaller til riset er dødt, slik at man unngår å få med tørråte inn på lager.
Innhøsting eller forberedelser til dette, med risknusing eller nedsviing av ris, er i gang for mange
potetprodusenter i Glåmdalsdistriktet. På arealer med tørkeutsatt jord og der det enda er en stund til
innhøsting, vannes potetene igjen nå.

Gras
Generelt ligger det an til svært bra grasavlinger i år.

Farlige ugras
Floghavre:
Det minnes igjen om plikten til å luke floghavre.
Ifølge § 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 meter bredt belte mot åpne kanaler, elver, bekker, veier
og dyrka mark mot naboeiendommer fritt for floghavreplanter.
Følg opp med luking minst en gang i uka. Ved luking tas det et godt tak nede ved rota slik at hele
planten med rota blir tatt opp. Unngå dryssing.
Har du ikke hatt floghavre på noen år, bør du likevel ha som rutine å sjekke åkrene for floghavre, da
det kan dukke opp igjen.
Hønsehirse:

Hønsehirse begynner å bli et utbredt problem. Ugraset var for få år tilbake betegnet som et sjeldent
ugras herover. Men ugraset er funnet både i Odalskommunene og i Åsnes og Våler. Det oppfordres
derfor til å se etter denne planta også. Den ses tydelig på dette tidspunktet av sesongen, før tresking.
På hjemmesiden til Norsk Landbruksrådgiving Øst finner du mer informasjon om hønsehirse.
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