Vekstnytt uke 26/2018
Tørken vi har hatt til nå synes å fortsette. Den siste ukas nedbør er svært varierende fra ca 15 mm til
opp mot 40 mm. De mest tørkeutsatte areal med sandjord har betydelige tørkeskader der de ikke har
vatningsanlegg. På Rudsmoen i Våler der det er godt utbygd med vatningsanlegg står årsveksten
imidlertid bra. Den tørkeutsatte jorda i distriktet der de ikke har investert i vatningsanlegg har allerede
betydelige avlingsskader. I Sør-Odal har 12 brukere meldt fra om avlingsskade det er også rapportert
om avlingsskader i de andre kommunene. I Eidskog rapporteres det om dårlig gjenvekst på graset. I
siltjordområder er mange kornåkere som står fint. Totalt sett er utsiktene for årsveksten betydelig
bedre enn i andre områder av landet.
Korn: På den beste jorda med siltjord står kornet forbausende bra. Det er registrert kornbladlus i
varierende mengde. Det er viktig at brukerne går i åkrene og foretar registreringer for å vurdere
bekjempelse. Det er viktig å komme i gang tidlig med bekjempelsen siden bladlusa er vektor for
overføring av viruset som er årsak til gul dvergsjuke som kan medføre avlingsreduksjon. Tørken har
medført til at det ikke sett soppsjukdommer eller insektangrep ellers av noen betydning. Litt bygg har
allerede skutt og det betyr nok i mange tilfeller at det vil bli avlingssvikt der vanntilgangen er for liten.
Kornet trenger nedbør så snart som mulig, men det vil nok medføre spiring og busking slik at det vil
bli mye ujevn modning.
Potet: Det er også i potet en god del variasjon i veksten fra bare små planter til potetåkre der furene er
i ferd med å lukke seg. Der vanntilgangen har vært god og der man har mulighet til vatning er
knollsettingen godt i gang å det tegner til å kunne bli brukbare avlinger. Oppfølging med vatning er
viktig. Dette både for å sørge for jevn vanntilførsel forhindre vekstsprekker og forebygge skurv på
knollene. Slutthypping er foretatt hos flere. Tørken har medført at resultatet av ugrasbekjempelse har
hatt varierende virkning. Det er viktig at produsentene følger opp registreringer siden tørken og
varmen tilsier at det kan bli insektangrep.
Gras: Førstegangsslåtten ble til dels betydelig redusert og tørken nå har medført redusert gjenvekst.
Økologisk produksjon: Der det har vært tilgang til vatning meldes det om brukbar spiring på gulrot,
men første såtid har medført noe tynt bestand. Blomkålen står brukbart. Tildekking med duk har gitt
bra resultat og insektangrep har blitt forhindret.
Korn sådd på tørkesterk jord har greidd seg brukbart til nå, men behovet for regn er nå stort.
Jorbær: Høstingen av jordbær er allerede i gang, hva tørken betyr for avlingen er det litt for tidlig til å
ha noen klar mening om.
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