
Vekstnytt uke 27 
Regnet som kom i løpet av helga var veldig kjærkomment. Men det har vært store lokale 

variasjoner på hvor mye som er kommet.  

 

Gras 

Førsteslåtten er avsluttet og graset kommer seg godt. Mange har slått gras til høy i disse dager og 

fått det inn før regnet satte inn. Om du har strandsvingel, hundegras eller raigras i enga kan det 

begynne å nærme seg 2.slått for noen. Det er svært viktig å følge med på utviklingen siden fôrverdien 

detter fort.  

Korn 

Det er mye tett og fin åker å se nå. Det meste av åkeren er i full skyting. Det er ikke registrert noe 

særlig sopp, men i enkelte områder er det registrert grå øyeflekk og bladminerflue. Gå en tur i åkeren 

og sjekk om du har fått angrep. For de med lite eller ingen vekstskifte kan en todelt soppsprøyting 

være aktuelt. Det er også viktig å gå å følge med i åkeren, og ikke stoppe soppsprøytingen for tidlig. I 

og med at mye åker har kommet så langt og det ligger ann til tidlig tresking er det derfor viktig at 

dere også sjekker behandlingstiden på sprøytemidlene. Noen sprøytemidler har lengre 

behandlingsfrister enn andre. 

Potet 

Potetene har kommet godt i gang med veksten.  Det har kommet en del nedbør de siste dagene, med 

lokale variasjoner. Det kan være tørt mange steder i distriktet og potetene er mange steder ved 

knolldanning. Det er svært viktig å følge med på fuktighetsforhold i jorda og sette i gang vanning ved 

behov, spesielt ved dette stadiet. Ved å sørge for jevn fuktighetsforhold fra begynnende knolldanning 

kan en også forbygge flatskruv, som mye av den luftige sandjord er utsatt for. 

Det er viktig å se etter teger/sikade. Ta en tur ut i åkeren og ta en titt. Tegene flyr når det er varmt, så 

man bør tidlig ut i åkeren for å se etter disse insektene.  Til tross for relativt lavt tørråtepress til nå, så 

er det viktig å ha en god tørråtestrategi klar. Anbefalt første behandling mot tørråte er ved 

radlukking og dersom negativprognosen på www.vips-landbruk nærmer seg 150. 

Floghavre 

Ifølge § 7 i Forskrift om floghavre har eieren og brukere av fast eiendom en generell plikt til å 

bekjempe floghavren effektivt. Eier eller bruker der det er registrert floghavre har i hele 

vekstsesongen særlig plikt til å holde et 20 meter bredt belte mot dyrka mark mot naboeiendommen 

fritt for floghavreplanter. Følg opp med luking minst en gang i uka.  Ved luking tas det et godt tak 

nede ved rota slik at hele planten med rota blir tatt opp. Unngå dryssing. 

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 bl.a. hjemmesida til Fylkesmannens 

Landbruksavdeling i Hedmark eller hos NLR øst. 

 

Drenering: 

De fleste landbrukskontorene i vårt område har fortsatt ledige midler til rådighet for drenering. 

Tilskuddet er på kr 2000 for systematisk grøfting og kr 30 pr løpemeter ved enkeltgrøfter. Man gis 

normalt en frist på 3 år for å få gjennomført dreneringen. Kontakt ditt lokale landbrukskontor. 
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