
Vekstnytt uke 27 

Regnet som har kommet var veldig kjærkomment. Men det har vært store lokale variasjoner på hvor 
mye som er kommet. 

Gras 

Det meldes om gode avlinger på 1. slåtten både i konvensjonell og økologisk drift. Det meldes om 
store lokale variasjoner på hvor bra etterveksten etter 1. slåtten kommer. I enkelte områder som har 
fått lite nedbør vurderer enkelte nå å starte med tilleggsforing for å få nok for til dyra. Det har vært 
fine forhold for innhøsting av høy den siste tiden pga. lang periode med sol og vind. 

Korn 

Det er mye tett og fin åker å se nå. Det rapporteres om mye lus i enkelte områder og det har vært 
behov for bekjemping. I enkelte områder er det også registrert grå øyeflekk . Været vi har om dagen 
gjør at soppen trives, vi oppfordrer til å gå en tur i åkeren og se om du har fått soppangrep. For de 
med lite eller ingen vekstskifte kan en todelt soppsprøyting være aktuelt. Det er også viktig å gå å 
følge med i åkeren, og ikke stoppe soppsprøytingen for tidlig, men sjekk behandlingstiden på 
sprøytemidlene. Noen sprøytemidler har lengere behandlingsfrister enn andre. 

Potet 

Potetene har kommet godt i gang med veksten. Det har kommet en del nedbør de siste dagene, med 
lokale variasjoner. Det kan være tørt mange steder i distriktet og potetene er mange steder ved 
knolldanning. Det er svært viktig å følge med på fuktighetsforhold i jorda og sette i gang vanning ved 
knolldanning kan en også forbygge flatskruv, som mye av den luftige sandjord er utsatt for. Det er 
viktig å ha en god tørråtestrategi klar.  

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 dyrka mark mot naboeiendommen 
fritt for floghavreplanter. Følg opp med luking minst en gang i uka frem til tresking. Ved luking tas det 
et godt tak nede ved rota slik at hele planten med rota blir tatt opp. Unngå dryssing. Det er viktig at 
floghavreplantene blir lagt i en tett sekk under luking, og at floghavreplantene brennes etterpå.   

Det er også viktig at de som finner floghavre passer på å få dette registrert inn i floghavreregisteret, 
hvis eiendommen ikke er registrert der fra før. 

Mer informasjon om floghavre finner du på Mattilsynet sin nettside: Floghavre | Mattilsynet 

 

Hønsehirse 

Det meldes om at hønsehirse er et stadig økende problem i vår distrikt. Vi minner om at 
landbruksforvaltningene i Glåmdalen og NLR øst kommer til å invitere til en fagdag om bekjemping av 
hønsehirse og floghavre litt sener i sommer. Invitasjon blir sendt ut til alle som søker om 
produksjonstilskudd og møte kommer til å være åpnet for alle! 

Her kan du lese mer om hønsehirse: https://www.nlr.no/files/documents/Viken/Team-
jordbruk/Ugras/hirse-info-brosjyre-juni-2019.pdf 
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