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Korn
Det er mye fin åker i Glåmdalsdistriktet nå og innhøstingen har begynt. Det meldes om noe
varierende avlinger, spesielt tidligsådde arealer.
Plantevern
Ved mye kveke er det anledning til å sprøyte med glyfosat i gulmoden byggåker. Glyfosat
skal ikke brukes til å tvangsmodne byggåkeren. De som ønsker å så høstkorn bør sikre seg
såkorn, det meldes om knapphet.
Potet
Innhøsting av poteter og forberedelser til dette er i gang. Risknusing og nedsviing av ris er i
gang for potetprodusenter i Glåmdalsdistriktet. Viktig å holde fokus på tørråte, sprøyte med
anbefalte intervaller.
Gras
De fleste er ferdige med 2. slåtten, og det har vært gode avlinger.
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 er et utbredt problem. Ugraset var for få år tilbake betegnet som et sjeldent ugras.
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.
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.
Aktuelt nå!
Minner om prosjekt «økt kunnskap om utmarksbeite» inviterer til fagdag tirsdag 24 august på
Austmarka! Hovedtema er hvordan skogen påvirkes av beiting med storfe.
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