
 

Vekstnytt UKE 25. 
Nedbøren har rettet opp noe, men for mange kornåkre kom regnet for seint.  Det er derfor 

svært ujamne kornåkre i distriktet. På den tyngre jorda og med såtid fra 18.- 20. mai og 

seinere er det mange fine kornåkre.  De dårligste åkrene bør en ikke investere mye i. Ta da 

derfor vare på de kornåkrene som har et avlingspotensial. Har en mye dårlig åker, bør en 

melde fra dette til sitt lokale landbrukskontor mht. avlingsskade.   

 

Korn. 

Havrebladlusa har blomstret opp i de siste dagene. Alle bør derfor sjekke åkrene sine mht til 

lus. Det vil ofte være aktuelt å ta med et lusmiddel hvis en skal uti åkeren sin med noe annet. 

Ved sein ugrassprøyting, må en velge midler som egner seg til å bruke seint. Ta her kontakt 

hvis du lurer på hva du skal gjøre. Det er foreløpig ikke noe sjukdom å finne i kornåkrene Det 

anbefales derfor å vente med eventuell soppbehandling til akset er framme.  Eventuell 

delgjødsel i bygg og havre bør en få på seinest ved 5-6 blad stadiet.  En bør kutte ut 

delgjødsling til dårlige åkre. Gode kornåkre bør vurderes mht til stråforkorting selv om de 

aller fleste åkrene er litt kortere i år.  

 

Potet. 

Mange potetsenger er i god gang og er ugrasbehandlet. De lengst kommet potetåkrene 

slutthyppes i disse dager.  I noen potetsenger har ugraskampen ikke vært vellykket. Her bør en 

gjøre en ytterligere innsats. I sorter der det er planlagt tilførsel med Nitrabor, bør det kjøres ut 

ved spiring. Patentkali må ut før slutthypping.  Eventuell delgjødsling ellers, bør på plass før 

slutthypping.  Kvekemidler i potet brukes når kveka har 4-5 blad. Vi finner lite insekter i 

poteter for tida.     

 

Gras. 

Regnet har vært bra for gjenveksten på enga og grasarealene  er i ferd med å få på plass 

grønnfargen igjen. Få på planlagt gjødsling for neste slått så fort som mulig hvis det ikke 

allerede er gjort.  

 

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.  Husk at minsteavstand til vann er 3m ved 

bruk av plantevernmidler. Minsteavstand til vannkilde er 50 m. Det er heller ikke mulig for 

ektefelle/samboer/ansatt som ikke har godkjent plantevernsertifikat å hente plantevernmidler 

hos forhandler. 

 

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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