Vekstnytt uke 34.

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:
Avhengig av tidspunkt for tidligere slått ser man at de er både 2. slått og 3. slått på
gang rundt forbi. Grasavlingene i sum er for de fleste store i 2021 og tilgangen på
grovfor av god kvalitet er god for de som trenger å kjøpe.
Vær forsiktig med gjødmengden nå da man kan forstyrre plantenes forberedelse på
vinteren.
Sensommeren kan være tidspunkt for urasbekjempenpelse i eng og beite. Se til at
uraset er på et gunstig stadie for bekjempelse og husk fristen som er oppgitt før
dyra slippes på sprøyta område.
Korn:
En god del korn har kommet i hus og kvaliteten er god. Avlingene så lang ser ikke ut
til å være som i 2020 men heller som et normalår. Noen er nok litt skuffet over det
da åkrene stort sett er fine men man er kanskje litt godt vant de siste åra.
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 men husk behandlingsfristen dersom
man skal sprøyter i moden bygg.
HUSK at man er pålagt å dekke til kornlasset så snart man beveger seg ut av åkeren
og inn på offentlig vei. Ved overtredelse kan man bli bøtelagt. Har man registrert
floghavre på eiendoimmer man driver er rengjøring av tresker mellom
skifter/eiendommer svært viktig.
Potet.
Potetåkrene ser også fine ut de fleste plassene. Noen har startet med sprøyting av
riset og da må man huske på at de nye avsluttingsmidlene virkere senere enn det
man er vant med. De aktuelle midlene trenger også bra med sollys både ved
sprøyting og de kommende dagene.
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.
Godkjenning av «nye arealer».
Dersom du har jordbruksarealer som ikke er registrert i kart så er tida inne for å be
kommunen om å befare og registrere disse (nydyrking, opparbeide beiter mm). Det
er den enkelte bruker sitt ansvar at dette skjer og arealene er ikke berettiget
tilskudd før kommunen har godkjent dem. Slik melding til kommune bør skje så fort
som mulig og helst før utgangen av august.
FRIST FOR Å SØKE TILSKUDD PT OG RMP ER SOM TIDLIGERE 15. OKTOBER.
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