
Vekstnytt uke 29 

Det ser riktig bra ut i de fleste kulturer i vårt område. Både temperatur og vanntilgang danner et 

godt grunnlag for god utvikling hos plantene. Lokale variasjoner har vært relativt store, men jevnt 

over har det kommet tilstrekkelig med vann, og mer er ventet til uka. Det må holdes et intensivt 

grep om bekjempelse av floghavre.  

 

Gras 

Det er nå du må ta valget om å legge et godt grunnlag for 3.slått. Ta en tidlig 2. slått med god kvalitet 

på fôret. Raskt på med gjødsel, bruk gjerne et kaliumrikt gjødselslag for å sikre overvintringsevnen.   

Alternativet er å ta en seinere 2. slått og med noe nedsatt fôrverdi, men et større volum. Er enga 

gammel kan det være aktuelt å pløye opp etter 2.slått og fornye den.  

Korn 

Kornet står fint og det er lite legde å se. Perioden for soppbehandling er helt i sluttfasen, 

behandlingsfristen for sprøytemiddel må overholdes. Vær nøye med å lese på etiketten. Det er på 

tide å planlegge kvekebekjempelse, for det er rikelige forekomster i enkelte åkre. Det kan forventes 

forholdsvis tidlig høsting av korn ut fra såtid. Det gir god anledning til å bekjempe kveke i stubbåker i 

år. Velg arealer hvor det ikke er underkultur og der det er moderate halmmengder (eller der halmen 

blir fjernet). Det er viktig at kveka har 3-4 blad før behandling, her får du en tilleggseffekt på 

rotugras, samt ugras som vassarve og tunrapp.   

Potet 

Potetene er omtrent ved radlukking/blomstring. Det er store lokale variasjoner i behovet for 

skadedyrbekjempelse. Jorder som ligger nesten helt inntil hverandre kan ha forskjellige behov. Man 

må ut i potetlandet for å se. Med det bygeværet vi har hatt de siste ukene er det viktig å tenke over 

tørråtestrategien. Følg med på varsler fra Vips-landbruk og sett i gang med tørråtesprøyting i god tid. 

Det er fortsatt aktuelt å gå gjennom oppformeringsarealene som skal benyttes til egne settepoteter 

neste år.  Luk ut planter med virus og stengelråte. Planter som lukes ut må ut av åkeren for ikke å 

spre smitte videre. 

 

Farlige ugras 

Floghavre:  

Det minnes 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 

de kan dukke opp igjen.  

Hønsehirse:  



Hønsehirse begynner å bli et utbredt problem. Planta kan også dukke opp på andre måter enn via 

urent såfrø, så sjekk jordekanter og areal hvor du har glipper etter såmaskinen og ugraset har kunnet 

vokse fritt uten konkurranse fra kulturplanta. På hjemmesiden til Norsk Landbruksrådgiving Øst 

finner du mer informasjon om hønsehirse.  
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