
Vekstnytt uke 25. 

Området vårt preges nå av svært store variasjoner.  
I søndre del, Eidskog, Kongsvinger og Sør-Odal ble det meste av våronna unnagjort tidlig, og det er 
mye fine kornåkre i stadiet begynnende aksskyting. De nordre kommunene kom ikke i gang så tidlig 
og har fått mer nedbør.  Det gjenstår derfor fortsatt en del våronn hos enkelte i de nordre områdene. 

Korn 
Det er en del steder vanskelig å komme utpå med sprøyteutstyr på grunn av bløte jorder.  Nedbør og 
vind gjør det også utfordrende. Ugrasbekjempelsen er likevel godt i gang.  
I frodige,tette åkre bør en nå vurdere stråforkorting.  Der det er bygg etter bygg bør en følge med på 
utviklingen av sopp i åkeren.  Det fuktige været er gunstig for grå øyeflekk og andre sjukdommer.  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 ved såing nå kunne være moden 
åker rundt 1. oktober, 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. 

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.  Fuktige forhold 
under såing kan nok også ha medført noe jordpakking. 
En har også observert noe nematodeangrep.  Ved mistanke om nematodeangrep bør en sende inn 
planter og jordprøve for å få fastslått dette. 

Potet 
Også her er det stor variasjon i distriktet, fra syd til nord. Potetene har spirt over det meste av 
området, men det gjenstår også noe setting.  En bør vurdere tilleggs gjødsling på de tidligst satte 
potetene pga utvasking, avhengig av lokale nedbørsforhold. 

Det er gode forhold for ugrasbekjempelse i potetene nå. 

Det er observert noe tegeangrep i enkelte potetsenger. Viktig å følge med å vurdere tiltak. 

Gras 
1. slåtten er i gang, og det meldes om gode avlinger.  Etter slått bør en raskt komme i gang med 
gjøsling, for å utnytte fuktigheten i bakken. 

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