Vekstnytt uke 25
Ukas vekstnytt-møte er avholdt med deltakelse fra landbrukskontorene i Glåmdalsregionen, Norsk
Landbruksrådgivning og Statsforvalteren i Innlandet.
Generelt:
Våronna er over og de feste steder står vekstene rimelig bra. Det er lokale variasjoner, alt etter når
det ble sådd og hvor mye regn det er kommet i de ulike kommunene. Når det gjelder regn, er det
store lokale variasjoner, både med hensyn til mengde og intensitet, men det meldes at de aller fleste
steder har fått noe regn den siste uka.
Gras:
Mange har unnagjort førsteslåtten og det meldes om god avlinger de fleste steder. Der det ennå ikke
er slått, står graset svært tett og har noen steder også lagt seg pga av til dels hardt regn. Der
førsteslåtten er unnagjort og en har fått gjødslet ligger det an til god andreslått. Vi minner om at det
er viktig å tilpasse gjødslinga til behov.
Minner også om at det fortsatt kan være rådyrkalver som ligger og trykker i enga. For å spare liv og
berge for, gå en tur gjennom enga, litt på kryss og tvers, gjerne kvelden i forveien, så har geita
muligheten til å flytte kalvene. Å starte fra midten av jordet og slå utover, er ofte bedre enn å slå fra
ytterkant og innover.
Korn:
Både vår og høstkorn kommer jevnt over bra i hele vårt område, selv på de arealene som var litt
puslete i starten. På de tidlig sådde arealene er ugrasspøytinga stort sett unnagjort, men er fortsatt
aktuelt for de arealer som ble sådd seint. NLR melder om både bladlus og bladminerflue i flere åkre.
Soppsprøyting kan være aktuelt, der bestand er tett og kraftig.
Felles for alle utfordringene er oppfordringen til å gå ut i egen åker, sjekke tilstand, vurdere og
eventuelt sette inn tiltak etter de funn som blir gjort.
Etter ugrassprøyting er det også viktig å sjekke effekten av det som er gjort.
Stråkorting kan også være aktuelt der det er kommet mye regn, jorda er tørkesterk og kornsorten er
utsatt for legde.
Potet:
Potet er også blitt satt i to omganger, før og etter «mairegnet».
I de fleste potetåkre har nå plantene kommet opp og det er tid for ugrassprøyting. Viktig å finne rett
tidspunkt for ugrassprøyting i potet da preparatene har virkning både på blad og i jord.

Markdager, markvandringer og arrangemang:
NLR arrangerer jevnlig markvandringer, markdager og demonstrasjoner av ulike slag, så følg gjerne
med på deres hjemmeside. På noen av disse er kommunene medarrangør. Disse arrangementene er
åpne for alle ( dvs. ikke - medlemmer av NLR).

Informasjon finner du på kommunenes og NLRs hjemmesider. BLI MED.
NLR arrangerer også markdager og demonstrasjoner for sine medlemmer, og her henviser vi til NLRs
hjemmesider for mer informasjon.
https://innlandet.nlr.no/

Annet:

Det kommer iblant hvenvendelser om grøfting og tilskudd. Vi minner igjen om at det må
søkes om tilskudd før tiltaket iverksettes og søknaden må være godkjent, før en kan
starte.
Vi oppfordrer dere også til å sette dere godt inn i regelverket. Har dere spørsmål, ta gjerne
kontakt med lokal landbruksforvaltning.
Regelverk og søknadsskjema finner dere her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-dreneringav-jordbruksjord
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