
Vekstnytt uke 32. 
Treskinga har kommet i gang. Det er veldig variasjon i avlinger, alt i fra 50 til 500 kg pr dekar. 
Det er kommet en del nedbør siste døgn og det vil være godt for mange gras- og 
potetarealer.  
 
Korn 
Mye korn er modent nå og mange flere kunne med fordel treske. Noen benytter anledningen 
til kvekebekjempelse i moden byggåker og det er aktuelt der en eventuellt skal så høstkorn. 
Det vil i år være god anledning til å bekjempe kveke i stubben seinere i høst. En fordel her er 
det også at mye halm er fjernet.  Det er også tid for stubbharving i år for å kunne ta kveka. 
De som planlegger å så høstkorn, bør skynde seg da det er begrenset med såfrø på 
markedet.  
 
Halm 
Halmen er en viktig ressurs i år. Det er derfor viktig at det tas kontakt mellom 
kornprodusenter og husdyrbrukere for å komme fram til avtaler om disponering av halmen. 
Ved pressing av halm er det viktig at utstyret gjøres godt reint når det flyttes fra en eiendom 
til en annen på grunn av floghavrespredning. Likeledes er det viktig at floghavreloven tas 
hensyn til ved flytting av halm mellom eiendommer og på vei. 
 
Potet  
Poteter på vatnet areal ser bra ut. Men varmen har nok stoppet knolltilveksten en del. Ved 
lavere temperatur vil knolltilveksten komme i gang igjen.  Det er viktig at vatninga fortsetter 
hvis det ikke kommer nok nedbør. Potetarealer uten vatning er veldig ujamne mht størrelse. 
Her vil det nok bli mye småpotet. I mange potetåkrer er det observert mye tege. Enkelte 
potetåkre har blitt skikkelig brune. Det er derfor viktig å gå i åkrene å se og sette inn tiltak der 
det er nødvendig. Det skal være kommet tilførsler av gode insektmidler hos forhandlerne nå.  
En må også følge opp tørråtebekjempelsen da vær med mer nedbør gir gunstigere forhold 
for tørråtesoppen.   
 
Gras:  
Situasjonen for grasavlingene er vanskelig. Nå når det har kommet noe regn vil dette kunne 
bedre situasjonen noe. Eng som har stått og sturet siden sist slått, kan det være lurt å pusse 
med for eksempel en beitepusser for å få i gang ny vekst. Der en har fått høstet noe gras 
siden førsteslåtten, anbefales gjødsling med ca 5 kg nitrogen så sant det kommer nedbør.  
 
Avlingsskade 
Når en legger inn tall for årets avlingsskade, må en huske på at avlingen for hele 
vekstsesongen anslåes når en eventuelt ønsker å be om forskudd.  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. 
 
Norsk landbruksrådgiving  Øst        
Landbruksforvaltningene i Solør-Odal.    Fylkesmannen i Hedmark 
 
 

 
 


