
Vekstnytt uke 28. 2019. 

 

Området preges av store variasjoner på korn og potet siden våronna strekte seg over ca. to måneder. 
Temperatur og nedbørsforhold gjør imidlertid sitt til at årsveksten stort sett står bra. 

Korn. 

- Høstkornet står svært bra. Både høstrug og høsthvete har skutt  

  de fleste har gjort de tiltak som er nødvendig i forhold til  

  vekstregulering og soppbekjempelse. Det er registrert noe  

  mjøldogg som kan være grunn til bekjempelse. Ellers lite sopp og 

  insekter. 

- Havre. Havre står bra og har begynt å skyte. Det er foreløpig ikke  

  registrert fusarium, men det er viktig å følge med i åkrene.  

  Stråforkortning må vurderes for å unngå legde og høsteproblem. 

- Bygg. Det er stor variasjon i forhold til tidlig sådd og seint sådd. 

  Tidlig sådd har for lengst skutt og mye fin åker er å se. Det er  

  funnet grå øyeflekk og bygg brunflekk. Nedbørsforhold tilsier 

  at grå øyeflekk har skummelt gode vekstforhold. I ubehandlet åker 

  er det registrert angrep helt opp mot flaggblad. Det haster med å  

  foreta tiltak ellers vil det føre til betydelig avlingssvikt. Stråkortning  

  er fremdeles  aktuelt i bygg. Ved soppbekjempelse i bygg må det 

  brukes minst 75% dose og det må velges midler som virker  

  kurativt. Vær klar over 5 ukers behandlingsfrist før høsting. 

-Kornbladbille er registrert. Symptomer på angrep er slimhauger 

 på bladet. Går man i åker med lyse bukser er det lett å se. 

- Lus i korn har det vært registrert lite av. Der det har vært kan det 

  ses utslag i form av at virusspredning har ført til gul dvergsyke. 

 

Potet. 

- Det er veldig stor variasjon i årsveksten på grunn av stor variasjon 

  i settetidspunkt. Det er alt fra potet som så vidt har stukket til potet  

  der furene er lukket og hypping er foretatt og der det er  



  blomsterknopper. En del har foretatt første behandling for å  

  forebygge angrep av tørråte. Denne første behandling er svært  

  viktig å foreta for å ha en effektiv forebygging mot tørråte. 

  Ugrasbekjempelse foregår fremdeles der det er tidspunkt for dette. 

 

Vatning. 

- Vatning av korn og potet foregår. På sandjord er det viktig å   

   å vatne  også i korn etter skyting. Vatning av potet er viktig for å  

  få god og jevn knollsetting samt å forebygge angrep av skurv. 

 

Gulning i seint sådd åker er et problem i enkelte områder. Årsaken til dette er dårlige strukturforhold 
i jorda og for stor grad av vann i  

porene. For å avhjelpe dette kan det være aktuelt å tilføre kalksalpeter. 

 

Floghavre er registrert i området. Det er viktig å følge opp med luking en gang pr uke fram til høsting. 
Luket floghavre puttes forsiktig opp i papirsekk for å unngå dryssing. Luket floghavre brennes. Alle er 
pliktige til å foreta en effektiv bekjempelse i forhold til gjeldende forskrift. 
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