VEKSTNYTT UKE 26:
Ukas vekstnytt-møte er avholdt med deltakelse fra landbrukskontorene i Glåmdalsregionen, Norsk
Landbruksrådgivning og Statsforvalteren i Innlandet.
Generelt:
Det er godt grovær om dagen, og de fleste vekstene står bra! Når det gjelder regn, er det store lokale
variasjoner, både med hensyn til mengde og intensitet.
Gras:
Grasslåten har pågått i 3 uker 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. På de tørreste
områdene ses det til dels dårlig gjenvekst etter 1. slåtten pga. lite nedbør. Husk å tilpasse gjødslingen
etter 1. slåtten etter behov.
Korn:
Det meldes om stort sett fine kornåkere både når det gjelder vår og høstkorn i vårt område. Særlig
høstkornet har fine og tette åkeren. I områder med veldig lett jord vannes nå kornåkeren for fullt
grunnet lite nedbør.
Sprøyting mot lus kan være aktuelt i noen åkere. 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.
Potet:
Poteten vokser enorm om dagen. Det er viktig å finne rett tidspunkt for ugrassprøyting i potet da
preparatene har virkning både på blad og i jord.
Det er også viktig å passe på at potetplantene får nok vanntilgang ved knolldannelse.
Vi minner om at det er viktig å få hyppet før det er for sent.
Det nærmer seg også tid for tørråtesprøyting.

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:
Foreløpig satser for RMP ligger nå ute på Statsforvalternes nettside. De foreløpige satsene er fastsatt
sammen med faglagene i Innlandet.
 Tilskuddssatsene for ingen jordarbeiding om høsten er økt i vårt område for å kompensere
for de nye erosjonsklassifiseringene.
 For grasstriper og grassoner er satsen økt med kr 2/daa i de prioriterte områdene.
 Det er for søknadsomgangen 2021 gjort en avgrensning når det gjelder tilskudd til
pollinerende soner med maks 5000 meter pr. foretak.
Full oversikt over tilskuddssatsene finnes på Statsforvalterne i Innlandet sine nettsider.
Landbrukskontorene i Glåmdalen
Norsk landbruksrådgivning NLR
Statsforvalteren i Innlandet.

