
Vekstnytt uke 33. 
 
August er halvgått og innhøsting av korn og potet er så smått kommet i gang. De 

siste dagers regnbyger gjør godt for veksten som sårt trenger vann. Tørkestress har 
vært observert i flere vekster og potetprodusenter vanner iherdig.   
 

Gras: 
Tenk fremover og planlegg for neste års eng nå. Gi riktig gjødsel så overvintring av 
enga blir optimal.  August er tiden for fornying av eng, for å sikre god tilslag med 

oppspiring og overvintring er det anbefalt at man har sådd innen utgangen av 
måneden, så fremt det ikke blir en veldig mild høst. Frøblandinger med kløver bør 
være i jorda før 20. august. 

 
Korn: 
Jevnt over veldig mye flott stående åker å se. Høsting er i gang og det meldes om 

gode avlinger. 
 
Det er registrert kornåkre med mye kveke. Dersom en vurderer å sprøyte i modent 

bygg, anbefales det å lese hva Mattilsynet sier: 
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantever
nmidler/hvilke_regler_gjelder_ved_sproyting_med_glyfosat_i_modent_bygg.27013 

 
Husk også på at behandlingsfristen er sju dager, dvs. at det skal gå minst sju dager 
fra eventuell sprøyting til du kan treske. 

 
Minner også om viktigheten av grundig vask av åkersprøyta etter bruk av Glyfosat. 
Slurv her kan gi leie overraskelser dersom du sprøyter i for eksempel poteter 

etterpå.  
 

Potet.  
Potetåkrene ser også fine ut de fleste plassene, vær nøye med å vanne ut sesongen.  
For de som er i gang med å fjerne riset kjemisk må være oppmerksom på at det er 

ulike krav til minsteavstand til vann, hyppighet for bruk av middel, krav til 
behandlingsfrist og om riset kan knuses før sprøyting. I tillegg kreves det grasdekt 
buffersone mot vann for et av de godkjente midlene.    

 
Spredning av husdyrgjødsel. 
Husdyrgjødsel er anbefalt brukt fra våronnstart og til 1.september. Søker du RMP - 

tilskudd til miljøvennlig spredning, kan det ikke spres husdyrgjødsel etter 1. 
september. Det er krav om at arealet høstes ved slått eller beite etter siste 
spredning.  Nedfelling eller nedmolding av husdyrgjødsla er tillatt til frem til 31. 

oktober.  
 
Tilskudd til drenering: 

Tidlig høsting gir gode forhold for drenering, husk krav om godkjent plan før du 
setter i gang arbeidet. 
 

Tilskuddet utgjør 2 500 kroner per dekar for systematisk grøfting, profilering og 
omgraving. Ved annen grøfting (usystematisk) for å drenere mindre deler av skiftet 
og avskjæringsgrøfting er tilskuddssatsen 38 kroner per løpemeter grøft, begrenset 

oppad til 2 500 kroner per dekar berørt areal. 
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