
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. 

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. 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 

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 ved radlukking/blomstring. Andregenerasjons sikader er på vei. Man må ut i åkeren for å 

se. Med det bygeværet vi har i sikte må man være oppmerksom på tørråte og sørge for sprøyting i 

tide. Potetene har et stort vannbehov på denne tida og de må vannes såfremt det ikke kommer 

tilstrekkelig med nedbør. Det er viktig å vanne helt fram mot vekstavslutning.  

Hønsehirse og floghavre: 

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. 

Fremmedarter. 

I de fleste kommuner ser man økende problem med lupin og kjempespringfrø. Dette er 

fremmedarter som man må ta på alvor. Det er opp til den enkelte grunneier å foreta bekjemping på 

sin eiendom selv om kommune og fylke gjør en jobb langs offentlige veier. 
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