
Vekstnytt uke 30 

Det ser riktig bra ut i de fleste kulturer i vårt område. Både temperatur og vanntilgang danner et 

godt grunnlag for god utvikling hos plantene. Det meldes om gode grasavlinger for 2. slåtten som 

er kommet i gang. Det er ikke registrert mye sopp og skadeinsekter, men det er grunn til å følge 

godt med. Det må holdes et intensivt grep om bekjempelse av floghavre. 

 

Gras 

En vurdering av kvalitet/mengde for 2. slåtten bør gjøres. Graset har utviklet seg godt, spesielt der 

hvor det ble bruk husdyrgjødsel på våren. Det er dannet mye bladmasse og høstet på et riktig 

tidspunkt gir et redusert behov for bruk av kraftfôr. Det er gode innhøstingsforhold med bra 

bæreevne tross jamt med nedbør. Planlegg for 3. slåtten og hvordan du gjødsler for innvintring av 

enga.  

Korn 

Kornet står fint og lite legde å se. Perioden for soppbehandling er helt i sluttfasen, behandlingsfristen 

for sprøytemiddel må overholdes. Det er på tide å planlegge kvekebekjempelse, for det er rikelige 

forekomster i enkelte åkre. Det kan forventes forholdsvis tidlig høsting av korn ut fra såtid. Det gir 

god anledning til å bekjempe kveke i stubbåker i år. Velg arealer hvor det ikke er underkultur og der 

det er moderate halmmengder (eller der halmen blir fjernet). Det er viktig at kveka har 3-4 blad før 

behandling, her får du en tilleggseffekt på rotugras, samt ugras som vassarve og tunrapp.   

Potet 

Næringsstatus i potetene er bra, prøver som er tatt den siste tiden viser det. Den enkelte må vurdere 

næringstilgang ut fra hvilken grunngjødsling som er gitt. Enkelte steder er det observert 

oksygenmangel på plantene etter mye nedbør. Det er lokale variasjoner med hensyn til angrep av 

teger og sikader. Følge med i åkeren og vurder skadetreskel før bekjempelse igangsettes. Frem til nå 

har det vært lite tørråtesmitte, det er meldt om funn i ubehandlet felt på Hedemarken.  Bygeværet vi 

har hatt de siste ukene tilsier at en må følge med på tørråtevarsel og i egen åker.  

Virus i frøfelta: Det er på tide 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 bedt belt 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. 
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