Vekstnytt uke 23.
Det rapporteres om god vekst og utvikling innen de fleste kulturer.
I noen kommuner gjenstår det å så ca 10 5 av arealene men dette har vært
vanskelig grunnet mye nedbør den siste tiden.
Nedbørsmengden har vært størst i Våler/Åsnes den siste tiden og faren for
utvalsking er størst i dette området.
Vi vil minne om at hvar kommune har midler tilgjengelig til drenering av jord som før
er drenert men trenger oppgradering. Tilskuddet er kr 2000,- pr dekar eller kr 30,pr løpemeter for enkeltgrøfting. Når en har søkt så er normalt arbeidsfristen 3 år for
dette arbeidet.
Plantevern:
Integrert plantevern er en helhetlig plantevernstrategi som holder bestandet av
skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Det omfatter alle
tilgjengelige metoder som kan bekjempe eller begrense skadegjørere på planter.
Strategien tar utgangspunkt i skadegjørernes biologi og deres naturlige fiender.
PRINSIPPER
1. Forebygg problemer gjennom vekstskifte, resistente sorter og god
dyrkingsteknikk
2. Kjenn skadegjørerne og søk råd hos rådgivere
3. Bruk varslinger, prognoser og skadeterskler
4. Velg ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive
5. Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse
6. Tilpass dosen etter behovet
7. Velg kjemiske midler med omhu, slik at det ikke utvikles resistens
8. Vurder om tiltakene har virket tilfredsstillende
Gras:
Utviklingen i gras har vært veldig god og enga er tykke og snart klar for høsting.
Mange vil starte med slått neste uke dersom været blir bra og en forvennter store
avlinger de fleste steder.
Korn:
De som har sådd tidlig har hatt god spåiring og utvikling. Det kalde været i deler av
mai har gitt bra busking. Dstore mengder nedbør har gjort at man må gi noe ekstra
nitrogen ut over den tilleggsgjødsling som er planlagt. Gul åker der det er ikke er
vassjukt tyder på for lite nitrogen. Gi 2 – 3 kh ekstra N på lettere jord og 1 – 1,5 kg
N på tyngre jord. Kalksalpeter er normalt det beste valget.
Ugraskampen kan ha blitt utsatt pga nedbør den siste tiden. Vær klar til å sprøyte så
snart været er lagelig og velg middel etter de ugrastypene som er dominerende i din
åker.
De som sår seint må redusere mengde gjødsel for å unngå mye legde i åker som blir
sent høstemoden.
Det er så langt obsetrvert små mengder innsekter grunnet det kalde været.
Potet:
Lite å melde så langt da mange åkrer så langt har lite som har kommet opp.
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