Vekstnytt uke 28
Det har kommet bra med regn i distriktet den siste uka, selv om det er lokale variasjoner.
Gras
På eng hvor det tidligere så tørt ut, har nedbøren bidratt til god vekst hos engvekstene. Det nærmer
seg andreslåtten for de som hadde en tidlig førsteslått. Andreslåtten ser ut til å bli bra, for både
økologisk og konvensjonelt drevne bruk. Det er imidlertid store variasjoner i Glåmdalen, og
førsteslåtten har pågått til nå. Beitearealer har også fått bra med vann, og det er for mange aktuelt
med beitepussing nå. En del grønnfôr er allerede slått. Der det har vært høstet bra avling i
førsteslåtten er mange i gang med å legge om enga.
Korn
Det er mange tette og fine kornåkre å se i distriktet, selv om det er lokale variasjoner fra elveslettene
og opp til høyden over marin grense. Kraftig regnvær siste uka har medført at det har blitt en del
legde, særlig i sent sådd kornåker. Tidlig sådde byggåkre begynner å skifte farge, noe som kan
indikere tidlig tresking dersom det fortsetter på samme måten med god sommervarme, med passe
nedbør innimellom.
Potet
Potetene har kommet godt i gang med veksten. Tidlige potetsorter er i blomstring. Til tross for noe
sen setting i forhold til i fjor, ser potetene ut til å være omtrent på samme nivå i utvikling som i fjor.
De overjordiske delene er på samme stadium som i 2020, mens utviklingen på knollene ligger en uke
bak. Det er imidertid god knolldanning, og potetene står bra. Sprøyting for å forebygge tørråte er i
gang, og mange er ferdig med å hyppe potetene.
Det er viktig at settepotetdyrkere luker planter med stengelråte og fjerner disse fra åkeren.
Tilsvarende er det viktig å få luket ut planter med virus.
Floghavre
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 dyrka mark mot naboeiendommen
fritt for floghavreplanter. Følg opp med luking minst en gang i uka frem til tresking. Ved luking tas det
et godt tak nede ved rota slik at hele planten med rota blir tatt opp. Unngå dryssing. Det er viktig at
floghavreplantene blir lagt i en tett sekk under luking, og at floghavreplantene brennes etterpå.
Det er også viktig at de som finner floghavre passer på å få dette registrert inn i floghavreregisteret,
hvis eiendommen ikke er registrert der fra før.
Les mer om floghavre hos Mattilsynet her.
Hønsehirse
Det meldes om at hønsehirse er et stadig økende problem i vårt distrikt. Vi minner om at
landbruksforvaltningene i Glåmdalen og NLR Øst kommer til å invitere til en fagkveld om bekjemping
av hønsehirse og floghavre litt senere i sommer. Invitasjon blir sendt ut til alle som søker om
produksjonstilskudd, og møte kommer til å være åpent for alle.
Her kan du lese mer om hønsehirse: https://www.nlr.no/files/documents/Viken/Teamjordbruk/Ugras/hirse-info-brosjyre-juni-2019.pdf
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