Vekstnytt uke 28
Det var stor variasjon i nedbøren som kom på mandag, fra 2 til 20 mm. Dette er alt
for lite for å hjelpe på vannmangelen.
Korn
Det er mye bra kornåkrer å se i regionen. Begynner å se gule tørkeroser i åkrene.
Det ikke registrert noen soppsykdommer på korn enda. Hvis man skal sprøyte
forebyggende i bygget må man huske på behandlingsfrister som kan være opptil 35
dager. Les nøye på etiketten.
I følge § 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 m bedt belt mot åpne kanaler,
elver, bekker, veier og dyrka mark mot naboeiendommer fritt for floghavreplanter.
Husk å gå flere ganger i løpet av vekstsesongen. Der det er floghavre må det lukes
og floghavren må legges i plastposer. Bortluket floghavreplanter skal brennes. Ved
lukingen tas det et godt tak nede ved rota slik at hele planten med rota blir tatt opp.
Unngå dryssing.
Potet
Det er mange fine potetåkre å se. I mange åkre er det registrert bra knolldannelse.
Det er ikke funnet sopp i potet. Det er lite med insekter. De som har muligheten til å
vatne må fortsette med dette. Det er ikke registrert noe tørråte. Forebyggende
sprøyting mot tørråte må gjøres. Varslene for tørråte viser at det ikke er fare for
angrep i vår region nå.
Gras
Det er dårlig gjenvekst på graset i hele regionen. Det fører til at det blir stor formangel
i regionen framover. Enkelte kornprodusenter har begynt å slå ned kornet slik at det
kan bli fôr til dyra. Kornåkre med bra avlingspotensiale bør prioriteres til melkeku.
Det er ikke bare i Norge det er tørke. Sverige, Danmark og Tyskland har problemer.
Det kan bli store problemer med å få importere for.
Avlingsskade
Landbruksrådgivingen, landbruksforvaltningen og fylkesmannen vil komme med mer
informasjon om avlingsskadeerstatning.
Har du spørsmål om avlingsskade og bruk av grønn kornåkrer til dyrefôr så ta
kontakt med kommunen.
Norsk landbruksrådgivning Øst
Landbruksforvaltningen i Solør-Odal
Fylkesmannen i Hedmark

