Vekstnytt uke 37
Korn
Det har blitt tresket mye i Glåmdalen, og treskingen pågår fortsatt for fullt. Det rapporteres om gode
avlinger, særlig på havre.
Relativt tidlig tresking og tørre værforhold gjør at flere har vurdert høstkorn i år enn i fjor. Flere
steder er det allerede jordarbeidet og sådd.

Potet
Innhøstingen er godt i gang. Det har vært drivende vekstvilkår i år, noe som jevnt over har resultert i
gode avlinger. Sene sorter står igjen.
Dette har vært første sesongen med bruk av nye vekstavsluttende metoder. En har erfart at de har
hatt dårligere avmodning på potetriset enn forventet. Det er derfor viktig at det sprøytes mot tørråte
dersom noe av riset fortsatt er grønt.

Grovfôr
Det er mange som berger halm om dagen. I den forbindelse er det viktig å være forsiktig med
amoniakkbehandling dersom det er mye grønt i halmen, da amoniakkbehandling av grønne
plantedeler kan forårsake utvikling av giftstoffer.
Når det gjelder beiting utover, må en unngå for hard beiting på eng seint på høsten. Dersom enga
snaubeites går dette utover grasplantenes forberedelser til overvintringen, og enga kan gå ut. Raigras
kan derimot beites godt utover.
De aller fleste grasprodusenter har tatt to innhøstinger nå, og mange forbereder tredjeslåtten. I år
blir det nok fôr i Glåmdalen, men i andre landsdeler kan det bli behov for å kjøpe fôr til vinteren.

RMP-aktuelt
Innenfor tilskuddsordningen regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) er det flere relativt nye
ordninger som en begynner å få erfaring med. Når det gjelder soner for pollinerende insekter, har
erfaringene variert med hensyn til hvor god etableringen har vært. Tidspunkt for såing kan ha
påvirket dette. Det har imidlertid blitt observert mange gode etableringer av slike soner, noe en lett
kan se ut fra aktiviteten til insektene. De som har satset på den flerårige varianten kan ved mye ugras
forsøke å pusse ned sonen for å få fram mer av de ønskede artene neste år, eventuelt også tilføre
mer såfrø. Etter hvert som flere får erfaringer med å etablere soner for pollinerende insekter vil det
være aktuelt å samle og dele denne informasjonen. De som har planer om å pløye opp sonene i høst,
må skaffe til veie tilstrekkelig dokumentasjon av sonene sine før de fjerner dem. De bør blant annet
ta bilder av sonene slik at bygninger eller andre kjennemerker i landskapet blir med på bildet.

Når det gjelder fangvekster, ble ordningen i år utvidet til også å gjelde fangvekster sådd etter
innhøsting av korn. Dette ble det for mange i seneste laget å få til i år med tanke på god etablering.
En del har brukt fangvekster på vendeteiger, og der står blodkløveren fortsatt i full blomst.

Dette er siste vekstnytt i år.
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