Vekstnytt uke 30/2018
Avlingskade
Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Bondelaget/Småbrukerlaget er nå blitt enige om
nye tiltak mot følgene av avlingssvikt. Se vedlagte link til saken hos LMD:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-mot-torken-og-avlingssvikt-i-norsklandbruk/id2607516/
Det oppfordres til å følge med på nettsidene til Ldir og LMD. Det legges fortløpende ut stoff
om tørkesituasjonen.
Husk å melde fra om du forventer avlingsskade
Forventer du at tørken kan medføre avlingskade er det viktig å melde fra til kommunen.
Korn
Kornet er tørkestresset og mange steder lysner åkeren for tidlig. Det er ikke meldt om sopp
eller insektangrep av betydning i korn. Den enkelte bør gjøre en vurdering om å rense eget
korn for å avbøte en vanskelig såkornsituasjon kommende år.
Floghavre - luking og transport

Oppfordrer alle til å luke floghavre i stående åker. Med den akutte fôrsituasjonen vil
mye halm bli solgt, det er viktig å opplyse om det er floghavre på gården og at
halmen må behandles på en forsvarlig måte.
Kvekebekjempelse.
På arealer hvor kornet er høstet til fôr og det ikke er underkultur, samt arealer der det blir
tidlig høsting og moderate halmmengder (eller der halmen blir fjernet), er det god anledning
til å bekjempe kveke i stubbåker i år. Det er viktig at kveka har 3-4 blad før behandling, her
får du en tilleggseffekt på rotugras, samt ugras som vassarve og tunrapp.
Det er tillatt å sprøyte med glyfosat i gulmoden byggåker. Vi anbefaler å gå inn på
Mattilsynets hjemmeside og lese publisert artikkel om kvekebekjempelse med glyfosat i
moden byggåker.
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/hv
ilke_regler_gjelder_ved_sproyting_med_glyfosat_i_modent_bygg.27013
Metoden er bare godkjent i bygg uten gjenlegg og kornet må ikke brukes til frø.
Behandlingsfrist er sju dager.
Potet
Mange vanner potet om dagen, og utviklingen er god. Dessverre er det store arealer som
ikke er dekket av vanningsanlegg og det kan påvirke avlingen sterkt. Det er ikke gjort funn av
skadedyr og sopp i potet som tilsier behandling. Følg med i egen potetåker.
Gras
Mange sliter med fôrtilgang og alle tiltak for å sikre fôr bør benyttes. Benytt faglig rådgivning
og snakk med andre grovfôrprodusenter for å finne de beste løsningene. Det er stor
interesse for halm fra andre deler av landet, vær derfor tidlig ute for å hente den ressursen
så nær bruket som mulig for å redusere transportkostnader.
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