Vekstnytt uke 31.
Siste uka har vi fått noe regn, men det er stor variasjon i mengde, fra 15 til 50 mm. Det kommer godt
med for de som har poteter og gras, men det er for lite for å få vesentlig effekt. Kornet har de fleste
steder kommet så langt at regnet ikke har noen effekt. Det er fremdeles viktig at vatningsanlegg
benyttes på en effektiv måte.
Korn
Utviklingen av kornet har kommet så langt at det svært få tiltak som er aktuelle nå. Treskinga har så
vidt startet. Det ser ut som avlingene er små, noe som ikke er uventet.
Halm
Halmen er en viktig ressurs i år. Det er derfor viktig at det tas kontakt mellom kornprodusenter og
husdyrbrukere for å komme fram til avtaler om disponering av halmen.
Ved pressing av halm er det viktig at presser renser når de flyttes fra en eiendom til en annen på
grunn av floghavrespredning. Likeledes er det viktig at floghavreloven tas hensyn til ved flytting av
halm mellom eiendommer
Potet
Mye av potetene står på arealer som har tilgang på vann, og det er viktig at nødvendig vanning
gjennomføres. Arealer uten vatning sliter mer, men det er viktig at disse tas vare på så godt som
mulig.
I mange potetåkrer er det observert 2. generasjon sikader. Dersom disse får utvikle seg, kan de gjøre
stor skade. Det er derfor viktig å gå i åkrene å se og sette inn tiltak der det er nødvendig.
Nå når vi har fått noe regn kan dette føre til rask utvikling av tørråte i potetene. Det er derfor viktig å
sette inn nødvendige tiltak mot tørråte.
Gras:
Situasjonen for grasavlingene er vanskelig. Nå når det har kommet noe regn vil dette kunne bedre
situasjonen noe. Eng som har stått og sturet siden sist slått kan det være lurt å pusse med for
eksempel en beitepusser for å få i gang ny vekst.
Avlingsskade
Landbruksrådgivingen, landbruksforvaltningen og fylkesmannen vil komme med mer informasjon
om avlingsskadeerstatning.
Har du spørsmål om avlingsskade og bruk av grønn kornåkrer til dyrefôr så ta kontakt med
kommunen.
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