Vekstnytt uke 31
Det ser fortsatt riktig bra ut i de fleste kulturer i vårt område. Kraftige regnbyger kombinert med
vind har gitt noe legde. Ellers lave temperaturer og jevnlig med nedbør ser ut til å gi et godt
grunnlag for vekst i både potet og gras. 2. slåtten er godt i gang, og regnværet kan gi noe
utfordringer med overgjødsling med spesielt husdyrgjødsel. Fortsatt lite registrert sopp og
skadeinsekter, men det er likevel grunn til å følge med i egen åker. Fokus på bekjempelse av
floghavre er fortsatt aktuelt.
Gras
2. slåtten er godt i gang de fleste steder. Bygevær og bløte jorder kan gi enkelte utfordringer med få
på gjødsel og da spesielt husdyrgjødsel. Om mulig, prøv å vente på lagelige forhold for å unngå for
mye pakkeskader. Planlegg for 3. slåtten og hvordan du gjødsler for innvintring av enga.
Korn
Kornet står fint, men de siste dagers regnskurer kombinert med vind, har gitt noe legde i spesielt
bygg. Perioden for soppbehandling er nå over for de fleste. Det er på tide å planlegge
kvekebekjempelse, for det er rikelige forekomster i enkelte åkre.
Potet
Hovedfokus i åkrene nå er å holde intervallet på tørråtesprøyting og følge godt med på varsler som
blir gitt via VIPS landbruk. Fortsatt ingen funn i vårt distrikt foruten det som ble gjort i usprøyta åker
på Hedemarken i forrige uke. For noen sorter gjelder det også å fortsatt sikre god næringstilgang
frem mot vekstavslutning. På varme dager med opphold fra regn, ser vi fortsatt noe sikader og teger.
Følg med i egen åker og sett inn tiltak om det behøves.
Det er fortsatt aktuelt på å gå gjennom oppformeringsarealene som skal benyttes til egne
settepoteter neste år. Luk ut planter med virus og stengelråte. Planter som lukes ut må ut av åkeren
for ikke å spre smitte videre.
Det er tid for floghavreluking
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 åpne kanaler, elver, bekker, veier
og dyrka mark mot naboeiendommer 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.
Fangvekster – utvidet ordning i 2020
Gjennom Regionalt miljøprogram kan bonden få tilskudd til miljøtiltaket bruk av fangvekster.
Nytt i år er at det kan gis tilskudd for fangvekster sådd etter tidlig høsting av korn, oljevekster og
belgvekster. Et viktig vilkår for å få tilskudd til dette tiltaket er at arealet må oppfylle kravene til
tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten.
Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor for mer informasjon.
Grøfting
Været vi har om dagen er en påminnelse om viktigheten av god infiltrasjonsevne i kulturjord. Bløte
jorder som tørker opp dårlig kan være en god indikasjon på at området bør grøftes eller at gamle
grøfter bør vedlikeholdes. Følg også med på utløp og sett inn tiltak om det behøves.
Landbrukskontorene i Solør-Odal
Norsk Landbruksrådgiving Øst

