Vekstnytt uke 24 - 2020
Regnet som var ønsket er kommet. Nedbøren kom over litt tid og det
hindret internerosjon på jordbruksarealene, et godt plantedekke bidro også
til å redusere skader. Det meldes om varierende nedbørsmengder fra 20 til
70 mm. Med varmere vær i vente ser det bra ut for utviklingen av årets
vekst.
Korn
Mange fikk ut planlagt tilleggsgjødsling før regnet, noe som vil gi rask virkning på
plantene. Det er stor aktivitet med ugrassprøyting i kornåkrene, det er litt varierende
utviklingstrinn, men de fleste er kommet så langt at de kan behandles.
Gras
Graset har god busking, og enga ser tett og fin ut. Lengden på graset er ikke spesielt
lang, så det forventes ikke rekordavling. Utviklingsstadiet tilsier at slåtten bør
igangsettes. Vær spesielt oppmerksom på at mye nedbør den siste tiden kan gi
kjøreskader på siltjord.
Potet
Det er mange potetåkre hvor ugraset er frodig, den enkelte må vurdere
ugraskampen i forhold til sin åker. Kveka har utviklet seg godt, og rett stadium for
bekjempelse er fire til fem blad.
Sprøyting
Vi minner om at noen plantevernmiddel har fått redusert sin avstandsbegrensning til
vassdrag. Informasjon om dette og hvilke middel det gjelder, finner man på
mattilsynet.no.
Benytt integrert plantevern som er en helhetlig plantevernstrategi.Hold bestandet av
skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Det omfatter alle
tilgjengelige metoder som kan bekjempe eller begrense skadegjørere på planter.
Strategien tar utgangspunkt i skadegjørernes biologi og deres naturlige fiender.
PRINSIPPER
 Forebygg problemer gjennom vekstskifte, resistente sorter og god
dyrkingsteknikk
 Kjenn skadegjørerne, og søk råd hos rådgivere
 Bruk varslinger, prognoser og skadeterskler
 Velg ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive
 Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse
 Tilpass dosen etter behovet
 Velg kjemiske midler med omhu, slik at det ikke utvikles resistens
 Vurder om tiltakene har virket tilfredsstillende
Drenering
Nedbøren de siste dagene minner oss om hvor viktig godt drenert jord er for veksten
og jordbearbeidingen. Benytt deg av tilskuddsordningen for drenering. Tilskuddet er
på kr 2000,- for systematisk grøfting og kr 30,- pr løpemeter ved enkeltgrøfter. Det
gis normalt en frist på 3 år for å få gjennomført grøftingen.
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