
Vekstnytt uke 23. 
 
Årets første vekstnytt-møte er avholdt med deltakelse fra landbrukskontorene i 
Glåmdalsregionen, Norsk Landbruksrådgivning og Statsforvalteren i Innlandet. 
 
Generelt: 
Våronna har vært i to omganger dette året, og de fleste har nå fått sådd gras, korn 
og satt poteter med en måneds mellomrom. Dette vil ha som konsekvens at 
observasjonene som blir gjort og rådene vi gir må tilpasses den enkeltes tidspunkt 
for våronn. Regn de siste dagene har vært veldig lokalt fra 0 – 40 mm de siste 
døgna. 
 
Gras:  
Utviklingen i graset har vært voldsom de siste to ukene etter en delvis kald og våt 
vår som har gitt god busking og veldig tett eng. Avlingene ser ut til å bli gode, og 
proteininnholdet høgt ved normal høsting. Det er også registrert variasjonen i gras, 
slik at den enkelte må vurdere si eng samt hva fôret skal brukes til. Det er viktig å få 
på gjødsla så fort som mulig etter slått og tilpasse mengden i forhold til gjødselplan 
eller behovet for annenslått.  
 
Korn: 
Høstkornet har i det store og hele klart seg mye bedre i vårt distrikt enn lenger sør 
mot kysten. God busking og god vekst bærer bud om god avling hvis ikke mye 
uforutsett skjer. Det våte været har gitt gode forhold for utvikling av nematoder som 
man må passe på fremover mot midtsommers. 
Vårkorn ble sådd en god del frem til 8. mai, men så var det full stopp i 3 uker. Nå 
har traktorene surret de siste 10 dagene, og det meste er kommet i jorda. 
For dem som fikk sådd en del i april/mai så er tida inne for ugrassprøyting. Tidlig 
sådde åkre kan ha innslag av gule flekker grunnet drukning, utvasking på lett jord, 
og noen steder er kaliummangel registrert. 
Vær forsiktig med åker som er/vil bli tørkestresset da den kan være mer utsatt for 
skade av våre tiltak. 
Det begynner å bli tørt en del steder, spesielt på lett jord, slik at mer nedbør 
fremover vil gjøre godt. 
 
Potet: 
Potet er også blitt satt i to omganger, før og etter «mairegnet», men det meste er i 
jorda nå. 
De fleste har satt poteter nå i juni, og lite har enda kommet opp. Viktig å finne rett 
tidspunkt for ugrassprøyting i potet da preparatene har virkning både på blad og i 
jord. 
 
Markdager: 
Det blir fagdag om beiting i samarbeid mellom kommune og NLR onsdag 23. juni i 
Grue. Dette er en åpen dag for alle som vil med muligheter for inntil 200 deltakere. 
Informasjon finner du på kommunenes og NLRs hjemmesider. BLI MED. 
NLR arrangerer også markdager og demonstrasjoner for sine medlemmer, og her 
henviser vi til NLRs hjemmesider for mer informasjon. 
 
Landbrukskontorene i Glåmdalen 
Norsk landbruksrådgivning NLR 
Statsforvalteren i Innlandet. 
 


