
Vekstnytt uke 23 
 
Det trengs vann i hele regionen og man håper det kommer regn frem mot helgen. Flere som 
har tilgang på vanning, har startet anleggene sine nå. 
Vi har hatt en fantastisk vår med gode forhold for jordarbeiding og såing så de aller fleste 
stedene var man ferdig før 1. juni. 
Nedbøren som kom for ca 10 dager siden var veldig varierende fra ca 10 mm opp til over 50 
mm på det meste. 
 
Korn 
Kornåkrene sådd i år står fine og mange er i full gang med ugrassprøyting. Om du ikke har 
sprøytet enda kan det være lurt å vurdere å vente til etter regnet som er lovet for å få 
maksimal effekt men man må ut i åkeren og se på utvikling av korn og ugras før man 
bestemmer dette. 
Siden mai har vært kald er det veldig bra busking i tidlig sådd korn og det kan gi topp avling i 
år. 
Det har vært lite utvasking av gjødsel i mai så gjødsla er tilgjengelig for plantene. Det må 
vurderes å tilføre ekstra nitrogen der en forventer store avlinger på yterike sorter. 
Høstkornet har overvintret veldig variabelt, spesielt hvete har vært utsatt og mange har 
pløyd opp hele eller deler av åkeren og sådd på nytt i vår. 
 
Gras 
Graset står veldig fint selv om det i mai var veldig mye stagnasjon grunnet det kalde været. 
Samtidig har dette gitt god busking og enga ser tett og fin ut, men trenger mer nedbør. For 
de som skal høste for til melkeproduksjon så er det aktuelt å starte innhøsting sist i denne 
uken, men pga forventet regn vil nok de fleste vente til i neste uke. Man forventer gode 
grasavlinger også ved årets første slått. 
 
Potet 
De fleste steder har potetene så vidt vist seg i fårene og den enkelte må vurdere 
ugraskampen i forhold til sin åker. Vannbehovet til potet er normalt ikke stort i denne fasen 
men de som driver med produksjon av settepotet har vannet litt for å sikre en god 
oppspiring.  
 
Sprøyting 
Vekstnytt kommer ikke med konkrete anbefalinger til bruk av middel, da vi overlater dette til 
den enkelte å vurdere selv eller kontakte Norsk Landbruksrådgivning for mer detaljert 
rådgivning. Nytt av året er at noen plantevernmiddel har fått redusert sin 
avstandsbegrensning til vassdrag. Informasjon om dette og hvilke middel det gjelder finner 
man på Mattilsynets side, mattilsynet.no  
 
 
Vekstnytt er et samarbeid mellom Landbrukskontorene i Solør/Odal, Norsk 
Landbruksrådgiving Øst og Fylkesmannen i Innlandet. Det gjennomføres telefonmøte hver 
onsdag gjennom hele vekstsesongen der status for vekst og utvikling gjennomgås. Det 
skriven en kort rapport etter møtene som så sendes til lokalavisene og til produsenter i 
den enkelte kommune. 


