Vekstnytt uke 25
Gras
Førsteslåtten er i full gang. Avlingene ser jevnt over normale ut, selv om lokale variasjoner
forekommer. Noen opplever mindre avling, men med bedre kvalitet. Med regnet som er meldt
framover kan det være utfordrende å få presset rundballene mellom skurene. Etter førsteslåtten er
det viktig å få gjødslet enga for å få god gjenvekst. Der jorda er tørkesvak trengs det også vanning.
Korn
Det er mye tett og fin åker å se nå. I øvre deler av Solør er det en del gule flekker i åkeren. Dette kan
ha flere årsaker; tørke, drukning eller behov for kalksalpeter. Man skal også være obs på nematoder.
Dersom det er vanskelig å finne ut av hva flekkene i åkeren skyldes, oppfordres det til å ta kontakt
med Norsk Landbruksrådgiving og få sjekket ut årsaker nærmere.
Det er lite insekter å se i kornet. Det har så langt også vært lavt smittepress når det gjelder
soppsykdommer. Grå øyeflekk i bygg er imidlertid observert. Lokale forekomster av soppsykdom kan
skyldes redusert jordarbeiding eller dårlig vekstskifte (bygg etter bygg for eksempel). Tiltak er å
foreta todelt soppbehandling. Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving for ytterligere råd.
Har man tilgang på vanning, bør det nå vannes på tørkesvak jord. Selv om kornet ser veldig bra og
jevnt ut mange steder, særlig sør i Glåmdalsregionen, er det tørkestress for kornet på sandjorda nå.

Potet
Potetene har kommet godt i gang med veksten.
Det er viktig å se etter teger og sikader, da plantene er i et sårbart vekststadium nå. Tegene flyr når
det er varmt, så man bør tidlig ut i åkeren for å se etter disse insektene. Norsk Landbruksrådgiving
kan kontaktes for ytterligere råd.
Poteter som er lysgrodde er nå i stadium med tidlig knollsetting, og de er derfor svært såbare for
tørke. Det er derfor viktig å få vannet potetene på dette stadiet.

Gulrot
Det er lagt duk på gulrota, og denne veksten er i rute.

Oljevekster
Oljevekster er i god vekst, og sør i Glåmdalsregionen blomstrer de alt.

Trafikksikkerhet
I forbindelse med grashøstinga er det observert at det noen steder lagres rundballer svært nær
fylkesveger og andre trafikkerte veger. Dette medfører dårlig sikt, og ved ev. kollisjon med rundballer

er det fare for både personskader og materielle skader. En skal være obs på at eier av slike rundballer
som er lagt uforsvarlig kan bli stilt til ansvar ved ulykker. Det oppfordres derfor til å unngå lagring av
rundballer nær veg.
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