Vekstnytt uke 35/36.
Godt vær den siste tida har gjort at det har vært gunstige forhold for
innhøsting for mange slik at traktorer og treskere har hatt det travelt.
Gras:
Gi riktig gjødsel og vær forsiktig med gjødselmengden, med tanke på plantenes
innvintring. Sensommeren kan være tidspunkt for urasbekjempenpelse i eng og
beite, følg med på frist for slipp av dyr på behandlet beite.
Korn:
En god del korn har kommet i hus og kvaliteten er god. Avlingene så langt ligger på
snittet men kan ikke måle seg med 2020 sesongen.
En ser med spenning mot innhøstinga av det som ble sådd sist i mai/først i juni.
I enkelte åkre kan man se at kveka trives godt, la den gro godt til hvis den
bekjempes i stubben. Vær oppmerksom på behandlingsfristen dersom det
sprøytersprøytes i modent bygg.
Hindre spredning av floghavre ved å dekke til kornlasset så snart man beveger seg
ut av åkeren og inn på offentlig vei. Har man registrert floghavre på eiendoimmer
man driver er rengjøring av tresker mellom skifter/eiendommer svært viktig.
Potet.
Tenk på at de nye avslutningsmidlene for å svi ned potetriset er avhengig av fint vær
for å virke som planlagt. Det er tatt graveprøver i potet i hele landet og avlingen
ligger noe under 2020, men likt med siste 10 år.
Ugras.
Det ble mye tunrapp på arealer som ble sådd før regnet og det tok lang tid før
oppspiring. Mest aktuelle behandling nå på høsten er å ta det sammen med
kvekebekjempelsen.
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.
FRIST FOR Å SØKE TILSKUDD PT OG RMP ER SOM TIDLIGERE 15. OKTOBER.
Dette er siste ordinære Vekstnytt denne sesongen – takk for følget!
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