Vekstnytt uke 33.
Siste uka har vi fått noe regn, men det er stor variasjon i mengde. Det kommer godt med for
de som har poteter og gras, men det er i minste laget for å få vesentlig effekt. Det er
fremdeles viktig at vatningsanlegg benyttes på en effektiv måte, særlig i poteter.
Korn
Treskinga er i gang og mye korn er modent, men modninga er ujamn, noe som gir
utfordringer i valg av tresketidspunkt. Kvekebekjempelse i moden byggåker er aktuelt for
mange, særlig der det er aktuelt med høstkorn. Ellers vil det bli god anledning til å bekjempe
kveke i stubben seinere i høst, særlig der halmen er fjernet vil det gi gode muligheter for
dette. Subbharving vil i år være en fin mulighet for å kunne ta kveka.
Halm
I år er det viktig å ta vare på halmen. For å få best mulig styring på dette er det derfor viktig
at det tas kontakt mellom kornprodusenter og husdyrbrukere for å komme fram til avtaler om
disponering av halmen.
Floghavreloven må tas hensyn til, og ved pressing av halm er det viktig at presser renser når
de flyttes fra en eiendom til en annen. Det er viktig at floghavreloven tas hensyn til ved
flytting av halm mellom eiendommer.
Potet
Nedbøren som er kommet har kommet ujamnt og det er viktig at nødvendig vanning
gjennomføres på arealer som har fått lite nedbør. Arealer uten vatning sliter mer og er ofte
ujamne, men det er viktig at disse tas vare på så godt som mulig.
I mange potetåkrer er det observert insekter. Dersom disse får utvikle seg, kan de gjøre stor
skade. Det er derfor viktig å gå i åkrene å se og å sette inn tiltak der det er nødvendig. De
fleste forhandlere skal nå ha tilgjengelig midler til dette.
Tørråtebekjempelsen må følges opp da vær med mer nedbør gir gunstigere forhold for
tørråtesoppen.
Gras
Grasveksten er fortsatt dårlig, selv om det kommet noe nedbør. For å gi graset best mulig
forutsetning kan det være riktig å kjøre beitepusser eller slåmaskin på eng som har stått
lenge å sturet uten noen vesentlig vekst. Sammen med en enkel gjødsling med ca. 5 kg
nitrogen vil dette kunne bedre muligheten for gjenvekst.
Avlingsskade
Ved søknad om forskudd etter avlingsskadeordningen er det viktig at det legges inn tall for
hele årets avling for å kunne beregne forskuddet best mulig. Det må angis hvor mange
prosent forskudd en ønsker. Har du spørsmål om avlingsskade, utfylling av søknad, forskudd
mm så ta kontakt med det lokale landbrukskontor.
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