
Vekstnytt uke 28 

Det ser riktig bra ut i de fleste kulturer i vårt område. Både temperatur og vanntilgang danner et godt 

grunnlag for god utvikling hos plantene. Det er lokale variasjoner, men jevnt over har det kommet 

tilstrekkelig med vann sør i distriktet, vanning kan være aktuellt i de nordligste kommunene. Det må 

holdes et intensivt grep om bekjempelse av floghavre. 

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. Det er imidlertid store variasjoner i 

Glåmdalen, og førsteslåtten har pågått til nå. På beitearealer  kan det være aktuelt med beitepussing.  

Korn 

Det er mange tette og fine kornåkre å se i distriktet, noe forekomst av legde, men det er sporadisk. 

Med skiftende vær er det gunstige forhold for soppsmitte. Vær spesielt oppmerksom på bygg og 

vårhvete. Husk behandlingsfristen- opptil 6 uker for enkelte midler og hold buffersone mot vann.  

Bruk sommeren til å lage en strategi for kvekebekjempelse. Åker med forventet tidlig høsting kan 

kvekebekjempelsen skje i stubbåker. Velg arealer hvor det ikke er underkultur og der det er lite halm 

(eller der halmen er fjernet). Det er viktig at kveka har 3-4 blad før behandling, du vil også få en 

tilleggseffekt på rotugras, samt ugras som vassarve og tunrapp. 

Potet 

Potetene har kommet godt i gang med veksten. Det er lokale variasjoner i behovet for 

skadedyrbekjempelse. Jorder som ligger nesten helt inntil hverandre kan ha forskjellige behov. Man 

må ut i potetlandet for å se. Det viktig å tenke over tørråtestrategien, følg med på varsler fra Vips-

landbruk og sett i gang med tørråtesprøyting i god tid. 

Det er fortsatt aktuelt å gå gjennom oppformeringsarealene som skal benyttes til egne settepoteter 

neste år.  Luk ut planter med virus og stengelråte. Planter som lukes ut må ut av åkeren for ikke å 

spre smitte videre. 

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.  

Her kan du lese mer om hønsehirse: https://www.nlr.no/files/documents/Viken/Team-

jordbruk/Ugras/hirse-info-brosjyre-juni-2019.pdf 

 

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567
https://www.nlr.no/files/documents/Viken/Team-jordbruk/Ugras/hirse-info-brosjyre-juni-2019.pdf
https://www.nlr.no/files/documents/Viken/Team-jordbruk/Ugras/hirse-info-brosjyre-juni-2019.pdf


Tilskudd til drenering: 

Planlegg drenering, det er fine forhold for å vedlikeholde og legge ny drenering. Vi minner om at 

satsene er økt til kr 2500,- pr.dekar for systematisk drenering , profilering og omgraving av myr. For 

usystematisk drenering er satsene kr 38,- pr.meter begrenset til kr 2500,- pr- dekar berørt areal.  

 Husk at søknaden skal være godkjent før man starter arbeidet, det gjelder en 3 års frist for 

gjennomføring av tiltaket etter godkjenning. 
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