
Vekstnytt uke 30 

Det ser fortsatt riktig bra ut i de fleste kulturer i vårt område. Både temperatur og vanntilgang har 

gitt gode vekstvilkår. Lokale variasjoner ser vi med noen legdeflekker og noe gulning enkelte steder, 

men jevnt over veldig bra.  

 

Korn  

Kornet står fint i de områder vi har fått rapporter på. Men vi ser det er mye kveke en del plasser, så 

det er på tide å planlegge kvekebekjempelse. Det kan forventes forholdsvis tidlig høsting av korn ut 

fra såtid, noe som gir gode muligheter for bekjemping i stubbåker. Velg arealer hvor det ikke er 

underkultur og der det er moderate halmmengder (eller der halmen blir fjernet). Det er viktig at 

kveka har 3-4 blad før behandling, her får du en tilleggseffekt på rotugras, samt på ugras som 

vassarve og tunrapp.    

Hønsehirsa er på frammars, men det er er i seneste laget for sprøyting med Aksial eller Roundup.  

Minner også om at det er på høy tid å gå floghavrekontroll.  

Finner du planter skal de de tas forsiktig opp, pass på å få med sideskudd som står ned åkeren, putt 

de søppelsekk, og sørg for at sekken blir destruert. Har du floghavre, holder det ikke å gå over arealet 

en gang. Gjennomgang og luking må gjentas opptil flere ganger, for å få med de plantene som står 

nedi.  

Fangvekster: 

Statsforvalteren i Innlandet sier om Tilskudd til såing av fangvekst 

Det kan gis tilskudd for fangvekster sådd sammen med eller etter høsting av korn, oljevekster og 

belgvekster og det kan gis tilskudd for fangvekster sådd etter høsting av grønnsaker, poteter og 

rotvekster. 

Fangveksten skal være godt etablert om høsten, og skal ikke være hovedvekst året etter at den er 

sådd. Det vil si at man ikke kan søke tilskudd til fangvekst om man f.eks. sår gjenlegg i korn. Arealet 

skal ikke sprøytes med plantevernmidler og ikke gjødsles etter høsting av hovedveksten. Arealet skal 

ikke jordarbeides før 1. mars året etter søknadsåret. 

Tilskuddet utmåles per dekar for to forskjellige tiltakskategorier: 

- for fangvekst som underkultur og etter trøsking av korn, oljevekster og belgvekster. 

- for fangvekster sådd etter tidligkultur av grønnsaker, poteter og rotvekster 

 OBS - Behandling av fangvekster for å få tilskudd 

Fangveksten skal ligge urørt over vinteren og ikke jordarbeides før 1. mars påfølgende år. 

Fangveksten skal ikke sprøytes eller gjødsles etter at hovedveksten er høstet. 

Fangveksten skal ha tilfredsstillende dekking og vekst for å ha effekt. Arealet kan pusses eller beites 

dersom det ikke skader og reduserer vekst og dekking. Ved beiting må ikke beitrykket bli for høyt, og 

man må unngå tråkkskader. 

 



Gras:  

Mange er i gang i full gang med 2.slåtten og det rapporteres om gode avlinger. 

Er enga gammel kan det være aktuelt å pløye opp etter 2.slåtten og fornye. Høstgjenlegg bør en 

begynne å planlegge nå. God etablering av plantedekke gjør innvintring og overvintring sikrere. 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. 

Det er også tid for å stelle beitene med gjødsling og beitepussing der det er nødvendig.  

Potet:  

Potetene blomstrer og det er stor utvikling under bakken. Vanntilgangen må være jevn, så selv om 

det er kommet bra med regn mange steder, er det viktig å tilleggvanne. 2 generasjon sikader er 

observert, særlig på de sortene som er svake for sikadeangrep. Ta turen ut i åkeren og sjekk. Det er 

også observert en del stengelsråte.  

 

 

 

Landbrukskontorene i Glåmdalsregionen                                                                                                

Statsforvalteren i Innlandet                                                                                                                                           

NLR Øst  

 


