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Regnet som kom var kjærkomment. Med fortsatt finvær og vind i tillegg er det stor
fordamping. Det er nå et tidsvindu, på omtrent en uke hvor det er mulig å så opp igjen
arealer med 6-radssort. Det gjelder større sammenhengende arealer som er skadd av
tørken eller veksten ikke har spirt.
Prioriter innsatsen og konsentrer den på de beste arealene hvor veksten kan gi gode
avlinger. Vurder hvor stor innsats det skal settes inn på arealer som allerede sliter og
er tørkeskadd. Meld eventuell avlingskade til landbrukskontoret og dokumenter godt
undeveis.
Korn.
Finværet har gjort at plantene har fått tjukkere vokslag. Plantene begynner å bli så store slik
at det haster med å ugrasspøyte. Bruk normal dose, gå heller opp på middelbruken. Unngå å
bruke de samme midler fra år til år og kombiner med flere ulike midler for å unngå resistent
ugras. Utfør sprøytinga tidlig om morgenen eller seint på kvelden. Det er observet noe lus
ellers lite insekter, gå ut i åkeren for å vurdere behovet. Det er også lite plantesjukdommer å
finne, så her må en avvente.
De som har planlagt delgjødsling må få ut gjødsla så fort som mulig. Er det gjødslet med full
mengde vil nedbør/vanning frigjøre næring til plantene. Har det blitt brukt moderater mengder
gjødsel kan bladgjødsling, eller annen nitrogengjødsel være bra for kornet. Følg med på om
det kan være mangelsykdommer.
Potet.
Store variasjoner i potet, det er fortsatt noen som setter poteter og andre potetsenger er i
god gang. Etter regnet som kom er ugraset i god utvikling. Sprøyting nå gir kun bladvirkning
siden det er så tørt. I sorter der det er planlagt tilførsel med Nitrabor, bør det kjøres ut ved
spiring. Vi finner lite insekter i poteter for tida.
Gras.
Det er høstet store arealer med grovfôr, avlingen for førsteslåtten ligger under et normal år.
Det er avlingsforskjell på gammel og ny eng, første og andreårs eng gir best avling. Få på
planlagt gjødsling for neste slått så fort som mulig.
Økologisk
Rapporteres om brukbare grovfôr avlinger enkelte steder, men variasjonen er stor. I grønfôr
er oppspiring et problem. Grønnsaker står bra der det er vannet.
Integrert plantevern.
Det er et krav at det gjøres notater om integrert plantevern ved bruk av plantevernmidler. Du
finner gode hjelpemidler for integrert plantevern ved å gå til hjemmesida til Fylkesmannens
Landbruksavdeling i Hedmark. Husk at minsteavstand til vann er 3m ved bruk av
plantevernmidler. Minsteavstand til vannkilde er 50 m.
Grøfting.
Nå er det tørt og det er fine forhold for å drenere. Det er fortsatt rikelig med grøftemidler. Ta
kontakt med det lokale landbrukskontor eller landbruksrådgivinga og få laget en plan.
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