
Ukens vekstnytt ble avhold med deltakelse fra landbrukskontorene i Glåmdalsregionen, 

Norsk landbruksrådgivning og Statsforvalteren i Innlandet 

Generelt 

Våronna er overstått de fleste steder i distriktet og sprøyting er nå i gang over hele distriktet. 

Litt variasjoner finner man over de fleste vekster, men generelt er det god vekst selv med et 

varierende værbilde over distriktet.  

Gras 

Med de gode vekstforholdene som har vært, er førsteslåtten snart ferdig de fleste steder. 

Noe ustabilt vær har ført til at slåtten har blitt noe utsatt flere steder, da været skifter fort.  

Flere steder har slåtten blitt utsatt med opptil 10 dager. Med den gode veksten har også 

pågangen for foranalyse økt, derfor kan det være vanskelig å få svar innen rimelig tid hvis du 

sender inn nå. Dette gjelder også kalking. NLR Øst rådfører de fleste grasprodusenter til å 

modere mengden gjødsel ut ifra kvaliteten på engen. Resultater viser også at de som har 

stubbet lavt, har hatt dårligere oppvekst på engen. 

Korn 

Kornet er i bakken de fleste steder og med gode vekstforholdene, har kornet hatt god 

oppspiring. ugrassprøytingen er i gang hos de fleste produsenter og noen har begynt å 

overgjødsle åkrene. Mye tyder på at kornet som ble sådd tidlig har gitt gode resultater så 

langt, og noen steder har man allerede funnet antydninger til aks. Selv med varmen som 

forekommet er det lite som tyder på at åkrene har blitt utsatt for tørkestress, da det har 

vært regelmessig nedbør eller vanning ved tørkesvake jordtyper. Husdyrgjødsel som ble 

spredd i åkrene har gitt gode resultater og er ett godt alternativ for den som har tilgang. 
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Potet 

Potetene er i bakken i hele distriktet og har hatt veldig gode vekstforhold. I de nordlige 

delene av distriktet har det kommet mindre nedbør enn i resten av distriktet, og her er 

vanningen i full gang. Vanningen er nødvendig for å få god knollsetting og forhindre skurv på 

potene. Vi ser også att vanningsutstyr begynner å komme på plass lenger sør også. 

Sprøytingen er i gang, og markvandringer utført av NLR øst viser at det forekommer ett særs 

høyt nivå med sikader på bladmassen til potetene. Skadeterskelen ligger på 2 sikader på 5-7 

cm bladmasse, mens markvandringer viser opptil 10 sikader på samme lengde. NLR 

anbefaler å nå bruke middel med kontakt- og avskrekkende virkning ved sikade angrep på 

potetene, senere i sesongen anbefales det  systemisk middel.

Annet 

Fagdag på God agronomi med fokus på jordstruktur avholdes den 28. Juni 2022 kl. 10.00 – 

15.00 på Hof Samfunnshus (Hofvegen 260) med drenering demonstrasjon på Grinder. 

Fagdagen er i regi av Våler, Åsnes og Grue landbrukskontorer og man melder seg på ved å 

kontakte enten Iver H. Breisjøberg, sms 975 29 109, Maria Mazur eller Anders Westheim 
sms 913 46 039.

Landbrukskontorene i Glåmdalen 

Norsk landbruksrådgivning NLR 

Statsforvalteren i Innlandet. 




