Vekstnytt uke 26.
Området vårt preges nå av svært store variasjoner. Vi har i år hatt våronn som har strukket seg over
nesten 2 måneder. I søndre del, Eidskog , Kongsvinger og deler av Grue ble det meste av våronna
unnagjort tidlig, og det er mye fine kornåkre. I de andre kommunene kom man ikke i gang så tidlig,
og våronna har her gått over en lengere periode. I tillegg har man her fått mer nedbør. Noen arealer i
vårt distrikt har blitt sådd denne uken, og det meldes at noen få arealer fortsatt ikke er sådd. På
grunn av store og til dels kraftige nedbørsmengder har dette ført til noe erosjon på arealer med
helling.
Korn:
Ugrasbekjempelsen er godt i gang. I frodige, tett åker og åkere som er sådd seint bør en nå vurdere
stråforkorting for å unngå legde. Ved sen innhøsting vil det være en fordel med stående åker uten
legde. Det oppfordres til å følge med i åkeren angående soppangrep. Det fuktige været er gunstig for
gråøyeflekk og andre sykdommer. Områder hvor det er dyrket bygg i flere år etter hverandre uten
vekskifte er særdeles utsatt for soppangrep, og det er viktig å følge med på når det gjelder
soppangrep i disse åkerne. Det er registrert bygg brunflekk og grå øyeflekk i noen bygg åkere
allerede. Det er viktig å sette inn tiltak raskt ved slike angrep for å unngå dårlig mating og redusert
avling. En har også sett noe begynnende angrep av mjøldogg, særlig på høsthvete. Følg med i
åkeren! For de som enda ikke er ferdige med våronna er det fortsatt mulig å få sådd, men det
nærmer seg et kritisk punkt. Med tidlige byggsorter som Heder og Brage bør det være mulig å få en
avling på disse arealene, forutsatt en normal sommer. Ved sein såing må N-mengden reduseres, mer
jo seinere en kommer utpå. Ved såing nå anbefales ca. 2/3 gjødselmengde i forhold til gjødselplanen,
i tillegg bør såkornmengden økes noe. Det meldes om at det fortsatt er mulig å få tak i tidlige
byggsorter bla. på Skarnes. Det minnes om at man må ha tilsådd arealet med en vekst for å være
berettiget produksjonstilskudd. For de som har arealer som enda ikke er sådd og som har mulighet til
å få sådd tidlig bygg i løpet av uken kan dette være gunstig med tanke på kravet om vanlig
jordbruksproduksjon i produksjonstilskudd. Det vil jo være et alternativ å høste disse åkerne som
grønnfor ved en eventuell problematisk innhøsting.
Gul åker: En ser fortsatt stedvis mye gul åker. I søkk er det sannsynligvis oksygenmangel/drukning og
på toppene kan det være utvasking etter all nedbøren. Tilleggsgjødsling bør vurderes på de åkrene
som ikke er kommet for langt. Mulig tiltak er å kjøre på kalksalpeter sammen med bladgjødsling.
Fuktige forhold under såing kan nok også ha medført noe jordpakking.
Gras:
1. slåtten er godt i gang, og det meldes om gode avlinger på konvensjonelt drevne arealer til
normalavlinger på økologiske arealer. Etter slått bør en raskt komme i gang med gjødsling, for å
utnytte fuktigheten i bakken.
Potet:
Også her er det stor variasjon i distriktet, fra syd til nord. Det er gode forhold for ugrasbekjempelse i
potetene nå. Det er observert noe insekter i potet ved oppspiring, men det meldes om forholdsvis
lite insekter. Det er viktig å ikke vente for lenge med å starte tørråtebekjempingen grunnet det
fuktige været, vær obs og ikke utsett sprøytingen for lenge. Det er observert noe tegeangrep i
enkelte potetsenger. Viktig og følge med potetene å vurdere tiltak fortløpende.
Drenering:

Den fuktige forsommeren viser med all tydelighet viktigheten av god drenering. Det er fortsatt
tilgjengelige midler. Ta kontakt med ditt landbrukskontor.
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NLR Øst

