
Vekstnytt uke 34. 
 
Høsten nærmer seg med raske skritt og treskingen e i gang. Opptak av settepoteter og tidligpoteter 
er også så smått i gang. Ved stabilt og godt vær vil aktiviteten ta seg raskt opp. 
 
Korn 
Kornet står i hovedsak fint og på grunn av behandlingsfrister er det svært lite som kan gjøres for å 
påvirke årets resultat. 
Kveke er et problem for mange, og den reduserer avlinga vesentlig i de tilfellene den har fått godt 
tak. Det er viktig at en allerede nå planlegger hvorledes en skal bekjempe kveka. Det er mulig å 
bekjempe den i modent bygg, eller at en gjennomfører tiltak etter tresking. Ved bruk av kveke i 
modent bygg må ikke dette misbrukes – det skal være til bekjemping av kveke. Vi ser at enkelte 
bruker kvekemiddel i åker der det ikke er kveke. Dette skal ikke forekomme og dersom dette 
misbrukes er det risiko for totalt forbud mot sprøyting i modent bygg. 
 
Potet  
Potetarealene ser i hovedsak bra ut. Tørråte er fremdeles ene utfordring og det er viktig å ha fokus 
på dette framover. Det er viktig å følge egne planer og de anbefalinger som gis fra 
landbruksrådgivinga og Vips. Det er viktig å ha kontroll på behandlingsfrister!. Følg med!  
 
Gras 
Det er fremdeles fin vekst i graset og det ser positivt ut for de som planlegger en 3. slått. 
 
Floghavreluking 
I følge § 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 m bedt belt mot åpne kanaler, elver, bekker, veier og 
dyrka mark mot naboeiendommer fritt for floghavreplanter.  
Det er fremdeles viktig å følg opp med luking minst en gang i uka. Der det er floghavre må det lukes 
og floghavren må legges i sekker og brennes. Ved lukingen tas det et godt tak nede ved rota slik at 
hele planten med rota blir tatt opp. Unngå dryssing. 
 
Søknad om PT og RMP 
Søknadsfristene nærmer seg nå. Pt åpner for søknad 01.10 – som er telledato. Rmp er åpen 
så der kan det nå søkes for de som har planene for drifta klar. Her kan det være lurt å gå inn 
å se på dette i god tid slik at det kan søkes hjelp dersom det er behov for det. 
 
Drenering 
Vi minner igjen om tilskuddsordningen for drenering. Det er midler til rådighet for drenering. Etter 
tidvis stor medbørsmengder denne våren/sommeren er det lettere å se hvor man bør gjøre noe. 
Tilskuddet er på kr 2000,- for systematisk grøfting og kr 30,- pr løpemeter ved enkeltgrøfter. Man gis 
normalt en frist på 3 år for å få gjennomført grøftingen. Send din søknad nå:  
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-
jordbruksjord/  
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