
Vekstnytt Uke 23. 

Det er for tiden veldig tørt og alle håper nå på regn. De som har vatningsanlegg har i 
de fleste tilfelle begynt og vanne. Dersom man driver med flere vekster så er det 

vatning av korn og gras som må ha første prioritet fremfor potet. Poteter trenger 
vatning ved begynnende knolldanning. På svært lett jord vil det være aktuelt å vatne 
poteter noe før knolldanning. 

  
Korn: Veldig stor variasjon i regionen der det i Våler/Åsnes rapporteres om mye fin 
åker som står seg bra, mens det i Eidskog er mye varierende åker og en god del som 

sliter med dårlig oppspiring. Det rapporteres også om tendenser til gulning 
forårsaket av mangel på vann eller næringsstoffer. 

Har man ikke vanning så er det fint lite å gjøre. 
Dersom man skal overgjødsle, så kan en velge mellom kalksalpeter eller Opti NS. 
Kalksalpeter er raskest oppløselig.  

Ikke bruk «skarpe» midler som Hussar i bygg. Ellers anbefaler man sprøyting som 
normalt. Ikke bruk for lave doser.  Sprøyt tidlig om morgenen eller seint om kvelden 
og bruk 15-20 l vann pr dekar.  

Det rapporteres om lite innsekter, litt lus er observert men ellers lite behov for tiltak. 
 
Potet: Det er variasjon mellom områdene. Noen steder har potetene spirt men 

mange steder er det for tidlig. Kjør ugrasbehandling i poteter like før eller ved 
oppspiring.  En får nå kun bladeffekt av de vanligst brukte ugrasmidlene.  
Ugrasmidler med jordeffekt må brukes før oppspiring. 

 
Gras: slåtten er i full gang både til silo/rundballer og høy. Det rapporteres om 
mindre avlinger enn normalt men med stor variasjon. Man bør stubbe litt høgt slik at 

man unngår sterk uttørring av jorda og dermed dårlig gjenvekst. Behovet for 
vanning er stort slik at dette bør prioriteres dersom det er mulig.  
 

Økologisk: Kulturene er i rute og det ser så langt bra ut. 
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