Vekstnytt uke 32.
Gras:
Mange har nå fått høstet 2. slått av god kvalitet selv om noen tordenbyger har
kommet overraskende for noen. Ved gjødsling for en tredje slått må man huske å
begrense mengden slik at graset får anledning til å forberede seg på overvintring.
For de som ser at de har nok grovfor for kommende vinter vil det være aktuelt å
vurdere å fornye eng denne høsten. For å sikre god tilslag med oppspiring og
overvintring er det anbefalt at man har sådd innen utgangen av august så fremt det
ikke blir en veldig mild høst. Frøblandinger med kløver bør være i jorda ca 15.
august.
Korn:
Mye fin åker og innhøstinga er i gang enkelte plasser. Vi har ikke mottatt
informasjon om avlingsnivå slik at det blir spennende å følge med. Været er ganske
stabilt og de som fikk sådd tidlig kan få høstet en del fremover. De som sådde
senere må belage seg på å vente.
I enkelte åkre kan man se at kveka trives godt men husk behandlingsfristen dersom
man skal sprøyter i moden bygg.
HUSK at man er pålagt å dekke til kornlasset så snart man beveger seg ut av åkeren
og inn på offentlig vei. Ved overtredelse kan man bli bøtelagt. Har man registrert
floghavre på eiendoimmer man driver er rengjøring av tresker mellom
skifter/eiendommer svært viktig.
Potet.
Potetåkrene ser også fine ut de fleste plassene men det er sett kraftige angrep av
tørråte enkelte steder. Det er viktig å følge opp tørråtebekjempelsen sesongen ut.
Vellykket fagdag om vekster for pollinerende innsekter:
Det ble arrangert en flott fagdag med Trygve Aamli fra NIBIO som foredragsholder
på Hof samfunnshus med etterfølgende befaringer. En dyktig og engasjerende
foredragsholder sørget for å engasjere forsamlingen både på foredragsdelen men
også under markvandringen. Langt flere burde ha deltatt men det planlegges
tilsvarende arrangementer i regionen ut over høsten.
Tilskudd til drenering:
Vi minner om at det i de fleste kommuner fortsatt er ledige tilskuddsmidler for
drenering av jordbruksjord og det gjelder en 3 års frist for gjennomføring av tiltaket
etter godkjenning. Husk at søknaden skal være godkjent før man starter arbeidet.
Godkjenning av «nye arealer».
Dersom du har jordbruksarealer som ikke er registrert i kart så er tida inne for å be
kommunen om å befare og registrere disse (nydyrking, opparbeide beiter mm). Det
er den enkelte bruker sitt ansvar at dette skjer og arealene er ikke berettiget
tilskudd før kommunen har godkjent dem. Slik melding til kommune bør skje så fort
som mulig og helst før utgangen av august.
FRIST FOR Å SØKE TILSKUDD PT OG RMP ER SOM TIDLIGERE 15. OKTOBER.
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