Vekstnytt uke 32
Gras
Andreslåtten er godt i gang. For de som har nok fôr, og har planer om å legge om gammel eng,
anbefales det å gå i gang med dette arbeidet så snart som mulig, da kløveren trenger tid på å
etablere seg.
Korn
Generelt står åkrene fint, og med lite legde. Det er imidlertid en del etterrenning, til dels mye enkelte
steder, og det kan by på utfordringer med hensyn til tresketidspunkt. Det er en del kveke å se.
Potet
Det er registrert funn av tørråte i usprøytet potet i felt på Brandval nå. Det er også registrert tørråte i
i Våler.
På areal med dyrking av potet til frø og småpotet har forberedelsene til høsting startet, nedsviing har
startet.

Farlige ugras
Floghavre:
Det minnes om plikten til å luke 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 åpne kanaler, elver, bekker, veier
og dyrka mark mot naboeiendommer 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.
Har du ikke hatt floghavre på noen år, bør du likevel ha som rutine å sjekke åkrene for floghavre, da
de kan dukke opp igjen.
Hønsehirse:
Hønsehirse begynner å bli et utbredt problem. Planta kan også dukke opp på andre måter enn via
urent såfrø, så sjekk jordekanter og areal hvor du har glipper etter såmaskinen og ugraset har kunnet
vokse fritt uten konkurranse fra kulturplanta. På hjemmesiden til Norsk Landbruksrådgiving Øst
finner du mer informasjon om hønsehirse.
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