
Vekstnytt uke 28 

Det ligger an til å bli et jevnt over godt år i samtlige kulturer. Nedbør de siste dagene har vært bra 

for veksten og åkrene står stort sett bra selv om noen legdeflekker er observert. 

 

Gras 

Det meldes om god førsteslått med høy kvalitet på det som ble slått tidlig og bra avlinger på det som 

ble slått senere. Det ligger an til å bli fôroverskudd enkelte steder, spesielt der man har stort lager fra 

fjoråret. Der det er tilfelle, kan man vurdere å justere ned gjødslinga til andreslåtten. 

 

Korn 

Soppsprøyting i bygg er fortsatt aktuelt der man er innenfor behandlingsfristen. Behovet og effekten 

av prolinesprøyting mot høye DON-verdier i havre er noe omdiskutert, men vi har sett at sprøyting i 

blomstringa kan gi opptil 50 % reduksjon av DON-verdiene. Havren skyter og blomstrer omtrent 

samtidig og ideelt tidspunkt for sprøyting vil være så fort hele risla er framme. 

 

Potet 

Potetene er omtrent ved radlukking/blomstring. Det er store lokale variasjoner i behovet for 

skadedyrbekjempelse. Jorder som ligger nesten helt inntil hverandre kan ha forskjellige behov. 

Andregenerasjons sikader er på vei. Man må ut i potetlandet for å se. Med det bygeværet vi har hatt 

de siste ukene er det viktig å tenke over tørråtestrategien. Følg med på varsler fra Vips-landbruk og 

sett i gang med tørråtesprøyting i god tid. 

 

Floghavre 

Ifølge § 7 i Forskrift om floghavre har eieren og brukere av fast eiendom en generell plikt til å 

bekjempe floghavren effektivt. Eier eller bruker der det er registrert floghavre har i hele 

vekstsesongen særlig plikt til å holde et 20 meter bredt belte mot dyrka mark mot naboeiendommen 

fritt for floghavreplanter. Følg opp med luking minst en gang i uka.  Ved luking tas det et godt tak 

nede ved rota slik at hele planten med rota blir tatt opp. Unngå dryssing. 
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