
Vekstnytt uke 27 – 2022  

Generelt må en slå fast at dette ser ut til å bli et godt år innen de fleste kulturene. Det har kommet 
brukbart med nedbør de fleste stedene siste 10 dagene og det har medført noe legde så langt. 

Tilgang på vatn er derfor bra for alle kulturer så fremt det ikke har vært store lokale variasjonen. 

På denne ukas møte var det flere landbrukskontor som ikke kunne delta slik at man har ikke en total 
oversikt. 

 

Korn. 

Kornet står flott og er i god vekst og utvikling. Det er meste har skutt og det er veldig mye fin åker i 
hele distriktet. Det er ikke meldt om avlingsskade så langt og vi håper at en fin høst vil sørge for at vi 
kan gå imot et rekordår. 

Insekter er et økende problem i en del åkere og vi oppfordrer den enkelte til å følge godt med slik at 
tiltak kan settes i verk på rett tid. 

Vi minner igjen om at man ser etter hønsehirse i åkeren og iverksetter tiltak slik at dette problemet 
ikke får sjans til å utvikle seg. 

Floghavren vil også begynne å vise seg nå fremover og vi minner på at dette er et meldepliktig ugras 
(meldes til kommunen/Mattilsynet) og man er i henhold til «Forskrift om floghavre» pålagt å 
bekjempe den. 

 

Gras. 

God vekst og utvikling i gjenveksten. De som ikke har gjødslet etter slått bør prioritere det og 
gjødselmengden bør tilpasset behovet for 2. slått men det frarådet å la være å gjødsle i det hele tatt. 

Denne uka er det lovet godt vært og de som har slått igjen eller skal høste høy eller grovfor til hest vil 
kunne få gode høsteforhold. 

 

Potet. 

Åkrene ser godt ut og nedbør de fleste steder har redusert behovet for vatning. Lokale forhold må 
hensyntas. Følg med på utviklingen av insekter og sette i verk tiltak ved behov. 

 

Med hilsen  

Landbrukskontorene i Glåmdalsregion  

Norsk Landbruksrådgivning Øst  

Statsforvalteren i innlandet 


