Vekstnytt uke 34
Korn
Treskinga går for fullt i byggåkrene distriktet nå. Og det meldes foreløpig om greie avlinger. Mange
har allerede sprøytet mot kveka i modent bygg, og vi gjentar at glyfosat ikke kan brukes til
tvangsmodning, men til ugrasbekjempelse.

Potet
Det begynner å bli tørt og mange potetsorter har fortsatt en stund til høsting. Vurder vanning.
Det er svært mye tørråte, viktig å ha kontroll på dette. Potetavlingene ser også ut til å bli gode, men
vi får mere innsikt i avlingspotensialet til uka da NLR Øst prognosehøster poteter rundt i hele
distriktet i uke 35.

Grovfôr
Denne uka ble det meste av 2. slått tatt for de som kun tar to engavlinger. Nedbøren i juli har ført til
høye avlinger i enga og det er fortsatt vekst. Følg opp raigraset med gjødsling og i tillegg pussing der
det er beite.

Tilskudd
Produksjonstilskudd
Selv om det er en stund til fristen for søknad om produksjonstilskudd går ut, så oppfordres det
allerede nå til å sjekke arealene i kartet (bruk gjerne flyfoto med markslagsgrenser) mot det arealet
du reelt driver. Det er viktig at dette meldes inn til kommunen tidlig slik at det kan endres i god tid
før søknadsfristen.
RMP
Har du sådd soner for pollinerende insekter så ta bilder av disse nå, og da gjerne med en bygning
el.lign. i bakgrunn slik at arealet kan kjennes igjen. Ta også vare på kvitteringer for kjøp av frø. Dette
er særlig viktig om du tenker å beitepusse eller pløye før RMP-kontrollen. Ta kontakt med din
kommune for mer spørsmål.

Kjempespringfrø
Denne svartelista planta brer om seg i stor fart. Frøene er fjørbelastet og den skyter ut frøene ved
modning. Om frøene ikke allerede har forlatt planta så ta grep nå. Plukk og brenn.
Vi minner om at det er grunneier som har ansvaret for bekjempelsen. Men i mange grender er det
kjempespringfrø hos flere grunneiere. En idé kan være å gå sammen med velforeningen eller
grunneierlaget. Nå er planta veldig synlig, så merk ut kjempespringfrøområdene i grenda på ett kart
og organiser felles bekjempelse neste år om det er for sent nå.
I tillegg til luking finnes det flere sprøytemidler som virker. Det er kanskje en kombinasjon av disse
som er fornuftig noen steder. Er du heldig og har tilgang på beitedyr så vil disse beite planta på ett
tidlig stadium.
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