Vekstnytt uke 34
Potetopptakingen er kommet i gang. Først og fremst hos dyrkere som har
kontraktproduksjon av settepoteter, men også av gourmet poteter og andre
spesialproduksjoner. Mye korn er høstet og store mengder halm er omsatt til dyrefôr.
Nedbøren har satt fart i graset.
Korn
Treskinga er i gang og mye korn er modent, men vurder tresketidspunkt da modninga er noe
ujamn. Husk på å dekke til alle kornlass ikke bare ved transport til kornmottak, men også
langs veg på tur inn til egen gard og mellom skiftene for å hindre floghavrespredning.
Kveke
Arealer hvor høstkorn skal dyrkes, er det aktuelt med kvekebekjempelse i moden byggåker.
Mye halm er høstet til dyrefôr det gir ideelle forhold for kvekebekjempelse i halmstubben.
Vent til plantene er store nok før behandling foretas. Mekanisk kvekebekjempelse er også et
godt alternativ nå som kornet er høstet tidlig.
Halm
Det er tre forhold en bør tenke på i forbindelse med høsting av halm og omsetning.
For det første er det viktig å skrive en bindende avtale mellom selger og kjøper. For det
andre må halm som fraktes være tildekket slik floghavreloven forutsetter. For det tredje er
det viktig at den som presser renser utstyret når de flyttes fra en eiendom til en annen.
Det er god tilgang på ammoniakk til behandling av halm, snakk med entreprenøren i god tid.
Potet
I felt med poteter som skal stå enda en stund før høsting, må sjekkes for tegeangrep. Det er
nå midler tilgjengelig slik at behandling kan foretas med godt resultat. Ujevnt med nedbør,
gir behov for vanning for å opprettholde tilfredsstillende fuktighetsforhold flere steder. Det er
ikke gjort funn av tørråte her i distriktet, men den situasjonen kan fort endre seg.
Gras
Grasveksten har tatt seg opp etter at nedbøren kom. Ta stilling til hvor mye gjødsel du
ønsker å bruke med hensyn til overvintring. Skal enga fornyes eller skal den overvintre og gi
avlinger i flere år.

Økologisk
Det meldes om brukbare avlinger av blomkål og gulrot.
Avlingsskade
Det er nå åpnet for ferdigbehandling av søknader om avlingsskade i korn, der hele
kornavlinga er levert til kornmottak. Du som søker må legge ved kopi av alle kornoppgjør.
For andre produksjoner kan foretaket om nødvendig søke om inntil 70% forskudd av
forventet erstatning. Da er det viktig at det legges inn tall for hele årets avling, for å kunne
beregne forskuddet best mulig. Det må angis hvor mange prosent forskudd en ønsker i
forskudd. Har du spørsmål om avlingsskade, ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor.
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