Vekstnytt uke 30.
Regnet som har kommet de siste dagene har virkelig vært tiltrengt og man får håpe
det ikke kommer som styrtregn. Fortsatt betydelig lokale variasjoner fra små
mengder til betydelig enkelte steder.
Gras:
De som høstet tidlig er i full gang med 2 slått av god kvalitet. Regnet de siste
dagene har ført til en midlertidig stans men man håper den ikke blir langvarig.
For de som ser at de har nok grovfor for kommende vinter vil det være aktuelt å
vurdere å fornye eng denne høsten. For å sikre god tilslag med oppspiring og
overvintring er det anbefalt at man har sådd innen utgangen av august så fremt det
ikke blir en veldig mild høst. Frøblandinger med kløver bør være i jorda ca 15.
august.
Korn:
Mye fin åker og innhøsting kan starte om få uker.
Husk behandlingsfristen dersom man skal sprøyter mot kveke i moden bygg.
Husk også andre frister som gjelder for plantevernmiddel man allerede har brukt.
Potet.
Potetåkrene ser også fine ut de fleste plassene men det er sett kraftige angrep av
tørråte enkelte steder. Været vi har i disse dager gir topp forhold for tørråte og den
må bekjempes. På åkre som er stresset eller md nedsatt motstandskraft kan man få
lokale angrep av sikader.
Åkrer med settepotet ser godt ut og det er jamt over lite virusangrep og lite
stengelråte.
Potetene har et stort vatn behov på denne tida og de må vannes så fremt det ikke
kommer tilstrekkelig med nedbør.
Hønsehirse og floghavre:
NLF hadde en markvandring sist uke med fokus på disse to ugrasa og ca 30 deltok.
Hønsehirse er i økende grad et problem i de fleste kommunene og må tas på alvor.
Det er størst problem å bekjempe dette i eng og havre. Nøkkelen kan derfor være
vekstskifte slik at en kan bruke sprøytemiddel som er effektive i bekjempelsen. Man
har plikt på seg til å bekjempe floghavre.
I mange kommuner er også kjempespringfrø og lupiner et økende problem som den
enkelte bør ta på alvor.
Fagdag om vekster for pollinerende innsekter:
Det arrangeres fagdag om soner for pollinerende innsekter 11. august i Solør
(Bøndenes hus Hof) og en viser til informasjon om dette andre steder. Husk
påmelding pga smittevern.
Tilskudd til drenering:
Vi minner om at det i de fleste kommuner fortsatt er ledige tilskuddsmidler for
drenering av jordbruksjord og det gjelder en 3 års frist for gjennomføring av tiltaket
etter godkjenning. Husk at søknaden skal være godkjent før man starter arbeidet.
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