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Det er vanningsbehov i hele regionen og man håper det kommer regn frem
mot helgen. Flere som har tilgang på vanning, har allerede startet
anleggene sine.
Korn
Generelt er kornåkrene i god vekst og brukere med planlagt tilleggsgjødsling er
kommet i gang med det. Det er observert områder med svak oppspiring, enkelte har
valgt å så opp igjen. Det er stor aktivitet med ugrassprøyting i kornåkrene, det er
litt varierende utviklingstrinn, men de fleste er kommet så langt at de kan
behandles. Vær selektiv med stråforkorting, stråsvake sorter i god vekst bør
prioriteres. Har åkren lite vekstpotensiale, den er tørkestresset eller tilsvarende kan
stråkorting gi avlingsnedgang.
Gras
Graset har god busking, og enga ser tett og fin ut. Mange har foretatt første høsting
og det meldes om gode avlinger med bra kvalitet. Det er klar fordel å tilføre gjødsel
raskt etter høsting.
Trafikksikkerhet: Lagring av rundballer nær fylkesveger og andre trafikkerte veger.
Dette medfører dårlig sikt, og ved ev. kollisjon med rundballer er det fare for både
personskader og materielle skader. En skal være obs på at eier av slike rundballer
som er lagt uforsvarlig kan bli stilt til ansvar ved ulykker. Det oppfordres derfor til å
unngå lagring av rundballer nær veg.
Potet
De fleste steder har potetene så vidt vist seg i fårene og den enkelte må vurdere
ugraskampen i forhold til sin åker. Vær spesielt nøye med rengjøring av sprøyta
mellom korn- og potet sprøyting. Vannbehovet til potet er normalt ikke stort i denne
fasen, men de som driver med produksjon av settepotet har vannet litt for å sikre en
god oppspiring.
Sprøyting
Vi minner om at noen plantevernmiddel har fått endret sin avstandsbegrensning til
vassdrag. Informasjon om dette og hvilke middel det gjelder, finner man på
mattilsynet.no. Funksjonstesting av sprøyter er 3 årig.
Integrert plantevern er et godt prinsipp:Benytt integrert plantevern som er en
helhetlig plantevernstrategi. Hold 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
 Forebygg problemer gjennom vekstskifte, resistente sorter og god
dyrkingsteknikk
 Kjenn skadegjørerne, og søk råd hos rådgivere
 Bruk varslinger, prognoser og skadeterskler
 Velg ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive
 Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse
 Tilpass dosen etter behovet




Velg kjemiske midler med omhu, slik at det ikke utvikles resistens
Vurder om tiltakene har virket tilfredsstillende

Drenering
Tiden etter våronna kan være gunstig for drenering. Godt drenert jord er gunstig for
veksten og jordbearbeidingen. Benytt deg av tilskuddsordningen for drenering.
Tilskuddet er på kr 2000,- for systematisk grøfting og kr 30,- pr løpemeter ved
enkeltgrøfter. Det gis normalt en frist på 3 år for å få gjennomført grøftingen.
Tiltaket må ikke igangsettes før det er omsøkt og vedtak motatt.
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