
Vekstnytt uke 33. 
 
Store mengder nedbør har preget distriktet i de siste dagene. Det har ført til noe legde i korn og 
vann som står i potetfårene.  

 
Korn 
Det er grunn til å følge med på modningen i kornet, kjenn på akset og vurder utvikling. Alt etter 
hvordan kornet er behandlet i vekstsesongen, kan halmen være grønn selv om kornet er modent.  
Spesielt 6-radsbygg er vær utsatt hvis kornet er overmodent. Alle som planlegger høstkorn bør sikre 
seg såkorn og gjødsel i god tid.  
 
Kveke 
Forekomtst av kveke kan behandles i moden åker. Ved tidlig tresking  kan tiltak  gjennomføres i 
etterkant. For å oppnå god effekt må kveka få tid til å utvikle seg og halmen må være godt fordelt 
eller fjernet.   

 
Potet  
Potetarealene ser i hovedsak bra ut, arealer som er høstet har gitt gode avlinger. Alle må ha fokus på 
tørråte. Følg med på mulige insektangrep. 
 

Gras 
Situasjonen for graset er god, og mange har gjennomført 2. slåtten med svært godt resultat. For de 
som satser på kun to slåtter er det viktig å utnytte veksten godt for å få størst mulig avling. 
 

Floghavre 
Floghavre er et krevende ugras som er en stor konkurrent til kornet. Bruk tiden frem mot innhøsting 
til hyppige inspeksjoner og luking minst en gang i uka. Der det er floghavre må det lukes og 
floghavren må legges i sekker og brennes. Ved lukingen tas det et godt tak nede ved rota slik at hele 
planten med rota blir tatt opp. Floghavren legges i sekker og brennes, unngå dryssing. 
 

Søknad om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Hedmark og Oppland.  
Åpen søkeportal - RMP 
Det er nå anledning til å levere søknad om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Hedmark og 
Oppland. Søknadsfrist er 15. oktober 2019. Aktuelt nå er mulighet til å så fangvekster i 
åpenåkerarealer, som for eksempel tidlig høstet potetarealer. Foreløpig sats er 150 kr/dekar  
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/ 
 

Drenering 
Vi minner igjen om tilskuddsordningen for drenering. Det er midler til rådighet for drenering. Etter 
tidvis stor medbørsmengder denne våren/sommeren er det lettere å se hvor man bør gjøre noe. 
Tilskuddet er på kr 2000,- for systematisk grøfting og kr 30,- pr løpemeter ved enkeltgrøfter. Det gis 
normalt en frist på 3 år for å få gjennomført grøftingen. Send din søknad nå:  
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-
jordbruksjord/  
 
Landbrukskontorene i Solør-Odal 
Norsk Landbruksrådgiving Øst 
Fylkesmannen i Innlandet 
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