Vekstnytt uke 29
Det ligger an til å bli avlinger godt over normalen i de fleste kulturer. Nedbør den siste tida har gitt
tilfredstillende vanntilførsel i de fleste kulturer og dermed sikret god vekst og utvikling. Lokale
variasjoner har vært relativt store men jamnt over har det kommet tilstrekkelig med vann.
Gras
En god førsteslått og godt med nedbør gir god gjenvekste til 2.slåtten som også ser ut til å bli god.
Vurder behovet for gjødsling avhengig om det er behov for/marked for den grasmengden som man
høster.
Korn
Kornet står fint og det går mot en veldig tidlig tresking. Behandlingsfristen for sprøytemiddel må
overholdes.
Potet
Potetene er ved radlukking/blomstring og de fleste har foretatt hypping. Andregenerasjons sikader er
på vei. Man må ut i åkeren for å se. Med det bygeværet vi har hatt de siste ukene må man være
oppmerksom på tørråte og sørge for sprøyting i tide.
Floghavre
Ifølge § 7 i Forskrift om floghavre har eieren og brukere av fast eiendom en generell plikt til å
bekjempe floghavren effektivt. Eier eller bruker der det er registrert floghavre har i hele
vekstsesongen særlig plikt til å holde et 20 meter bredt belte mot dyrka mark mot naboeiendommen
fritt for floghavreplanter. Følg opp med luking minst en gang i uka. Ved luking tas det et godt tak
nede ved rota slik at hele planten med rota blir tatt opp. Unngå dryssing.
Fremmedarter.
I de fleste kommuner ser man økende prøblem med lupin og kjempespringfrø. Dette er
fremmedarter som man må ta på alvor og flere steder er det iverksatt kampanjer for å bli kvitt disse
artene. Det er opp til den enkelte bruker å ta dette på alvor og bidra til bekjemping på sin eiendom
selv om kommune og fylke gjør en jobb langs offentlige veier.
Såing av fangvekst etter tresking.
På grunn av tidlig tresking vil såing av fangvekster være svært altuelt denne høsten og vi vil i neste
uke komme med mer detaljer om hvordan dette kan gjøres innenfor gjeldende regelverk
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