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Været kan man ikke gjøre noe med..
Været er en utfordring om dagen. De fleste ville nok vært ute
på jordet og gjort våronn, spredd møkk og blitt ferdig med
såinga. Det som er viktig når ting ikke går helt som planlagt
er å sette fokus på det som det er mulig å gjøre noe med.
Været er det ikke mulig å gjøre noe med. Været må man forholde seg til, og tilpasse aktiviteten til været. Det motsatte er
faktisk ikke mulig.
Når det slutter å regne (ikke hvis – men når det slutter å regne), så er det viktig å ha litt tålmodighet og ikke kjøre utpå
før det er lagelig. Kjøring på for fuktig jord gir strukturskader
og lav avling.
Kjør ikke på jorda før det er lagelig. Finn andre arbeidsoppgaver, og la heller Friele selge ¼ kg med kaffe mer til hver
bonde. Det vil både kaffehuset og du tjene på!
Eirik Kolsrud nyansatt rådgiver i NLRØ sine 6 råd for jordarbeiding ved en fuktig vår:
1)

Vent!
Begynner du jordarbeidinga før jorda er lagelig vil det være stor sannsynlighet for et dårlig resultat, både med tanke på såbed og jordpakking.
Dette vil ikke bare kunne påvirke årets vekst, men også kommende år.

2)

Ikke pløy i dårlig vær.
Det må også være lagelig når du skal pløye. En del tror at om man ikke
kan gjøre annen jordarbeiding, så er det i alle fall mulig å pløye. Dette er
ikke å anbefale, da dette vil kunne gi pakkeskader nedover i jorda. Disse
pakkingsskadene kan bli varige og gi det problemer fremover.

3)

Vedlikehold og klargjør traktor/redskap.
Bruk regnværsdagene og tiden til å forberede jordarbeidinga. Dette vil
gjøre at du kan utnytte tiden da jorda er lagelig for jordarbeiding effektivt.
En del grunninnstillinger av redskap (herunder plog) kan gjøres før du
begynner jordarbeidinga. Ikke gjør dette på en solskinnsdag når du heller
burde kjørt.

4)

Start jordarbeidinga når jorda begynner å smuldre – da er 			
den lagelig.

5)

Start jordarbeidinga på de lette jordartene.
Vurder hvilke jordarter du kjører på med hensyn på lagelighet (jorfuktigheten).
Tiden hvor jorda er lagelig avtar med økende leirinnhold i jorda i denne
rekkefølgen: Sand, silt, middels stiv leire og stiv leire.

6)

Kan du forenkle jordarbeidinga?
Vurder om du har mulighet til å forenkle jordarbeiding. Dette vil kunne
gjøre at du reduserer tidsbruken. De forskjellige jordartene har ikke samme krav til jordarbeiding.
På sand og lettere leire kan du kanskje vurdere å bare harve.

I det jeg skriver videre er korn brukt som eksempelavgrøde. Utslaga er rimelig like på
alle avgrøder.
I 2012 hadde noe av de samme utfordringene. Da var det lagelig ekstremt tidlig. Vi
lagde et forsøk med såtidspunkter startet i
april og i mai. 18. mai var det mulig å så,
men kanskje ikke helt lagelig. Vi sådde –
vi sår med forsøksmaskin og går ved siden
av. Harving ble gjort med rake. Tromlet
med hagetrommel. Her budrde det ikke ble
mye strukturskader, men…..
Jorda var altså ikke lagelig da vi sådde 18.
mai. Det var den ved siste såtid 22. mai.
Selv med så lett utstyr ble det store negative utslag:
Såtid		
18.mai
22.mai

Avling
365 		
446 		

Vann %
22,8		
27,4		

vekstdøgn Avlingsforskjell
129
125		
+ 81kg pr daa

Det er bare mulig å begynne å tenke seg til hvilke utslag det hadde vært hvis arbeid
var gjort med normal traktor….
Feltet ble tresket 24. September. Sorten var Bjarne som skal ha 120 vekstdøgn i flg
tabellen. Vårhvete trenger ca. 1600 døgngrader til modning. Det nådde vi 1. September, men fordi sommeren var kald (det trengs varme dager for å drive frem kornet til
modning) så trengte kornet flere døgngrader enn normalt. Det ble i fjor antydet ca, 3
uker lengre veksttid på grunn av dette, og det stemmer godt med vårt forsøk.

Hva betyr utsatt såtidspunkt på avlingen?
Vi har funnet resultater fra forsøk. Noe er gammelt og det er andre sorter enn i dag,
men vi tror at tallene fortsatt har gyldighet.
Kornavlinger, ca 600 forsøk på Sør-Østlandet. 1954-68 (Mikkelsen, 1970)

Utslag av utsatt såtid for ulike kornarter (Strand, 1984)
•
6-rads bygg: 6 kg/daa/dag
•
2-rads bygg: 4 kg/daa/dag
•
Vårhvete:
4 kg/daa/dag
•
Havre:
3 kg /daa/dag
Våren i år er meget utfordrende, men hvordan avlingene og vekstsesongen blir vet
vi ikke før høsten er ferdig. Vi tror at selv sorter og arter med lang veksttid vil bli
modne. Det som er avgjørende er været mellom såing og innhøsting. Ikke været før
såing.
Ha fokus på det som det er mulig å gjøre noe med. Det du kan gjøre mest med er
dine egne arbeidsoppgaver og når du utfører arbeidet. Tilpass jordarbeiding, plantevern, såmengde og gjødsling til sesongen. Husk at rett utført arbeid til rett tid er
pluss 200 kg, mens rett utført arbeid til feil tid er pluss 20 Kg, og hvis det er jordarbeiding utført til feil tid er minus 200 kg.

Tiltak ved sein sådd åker.
Det er en tommelfinger regel som sier at såmengde skal justeres opp med 1 kg pr.
uke utsatt såing. Årsaken til dette er at ved sein såing blir det mindre tid til busking,
det er ofte varmt og dårlige buskingsforhold ved sen såing. Det blir best busking i
kaldt og rått vær. En annen tommelfingerregel er at N gjødsel skal reduseres med 1
kg N pr. uke utsatt såing.
Det ser nå ut til at det blir så sent at jeg vil anbefale å redusere N gjødsling til 50 %,
slik at man er på et nivå på 5 til 6 kg N. Så er det viktig å gjøre en vurdering når buskinga nesten er ferdig om og hvor mye mer N gjødsel det skal gis. Da vet man mer
om sesongen. Tillleggsgjødsling under busking utsetter ikke modning. Tilleggsgjødseling etter busking utsetter modning. Det er derfor viktig å ikke være for sen hvis det
vurderes at det er behov for mer næring.
Argumenter jeg mener styrker denne strategi er:
•
•
•
•
•
•

Økonomi - det er behov for mindre gjødsel ved sen såing
Miljø - å gjødsle mer enn behovet fører til overskudd av næringsstoffer
Hvis regnværet fortsetter etter såing blir det utvasking - da må det overgjødsles uannsett.
For mye nitrogen utsetter modningen
Mindre gjødsel gjør at det går fortere å så
Mindre legde - med fare for sen tresking er dette viktig - både svakere
nitrogengjødsling og delt gjødsling vil føre til mindre legde.

Resultat fra 35 forsøk i Bygg fra perioden 1964 til 1970:
Kg N/daa
2,3
4,6
1. såtid		 319
381
2. såtid		 321
372
3. såtid		 302
338
				
Avling end
-48
-12
				
Verdi end
-123 -31
				
Red Kost gj
117
78
				
Netto		
-6
47

6,9
426
404
347

9,2
453
416
350

-3

0

-8
39
31

0

Pris på avling: 2,56
Pris på gjødsel kr. 17 pr Kg Nitrogen (beregnet utfra 22-3-10)

Forsøkserien var basert på
tre såtidspunkter. Første gang
skulle det sås så tidlig som
mulig. Deretter etter 2 uker og
siste gang etter 4 uker.
Middel såtid var 3. mai, 17. mai
og 1. juni.
Første såtid varierte fra år til
år, og fra 20. april til 16. mai.
Forsøket ble gjennomført i
bygg.
Det er gjort med gamle sorter,
men kan fortsatt har relevans.
I forsøket ble det også mer
legde og mer halm jo senere
en sådde. Det er derfor viktig å
være moderat i nitrogengjødsling og gjerne dele gjødslinga
for å unngå lengde.

I henhold til gjeldende anbefalinger vil en forventet avling på 300 kg havre kreve 6,9
kg N og i bygg 7,9 kg N.

Resultat fra 21 forsøk i Oljevelkster fra perioden 1973:
Kg N/daa		
4,7
9,3
14,0 18,6,
såtid før 10.5		
129
+24
+55 +76		
såtid 10.5 -20.5		
152
+28
+40 +52 		
såtid etter 20.5		
148
+15
+23 +20		
								
Verdi endring avling		
+83
+127 +110
				
økt gjødselkostnad 		
78
158 236
				
Netto				
5
-31 -126

Også i oljevekster ser vi det er lønnsomt å redusere gjødslingen ved sen
såing.
Optimalt nivå vil antagelig ligg på
mellom 4,7 og 9,3 et sted.

Pris på avling: 5,53
Pris på gjødsel kr. 17 pr Kg Nitrogen (beregnet ut fra 22-3-10)

Forsøk 2013 - utsatt såing.
Vi er i gang med å prøve å få finansiert og etablert et forsøk med forskjellige såmengder og gjødselmengder ved sen såing. Vi ønsker å få mer erfaring og ferskere resultater. Dette skjer i samarbeid med andre rådgivingsenheter.
Planene er å så hvete, havre og bygg med tre forskjellige såmengder og 3 forskjellige
gjødselmengder, og deretter finne antall dager til modning og avling ved de forskjellige såmengder og gjødselmengder.

Oversvømmelse
Et sitat fra rapporten «Flommen på Østlandet i 1995. Konsekvenser for landbruket» s
12:
«Hvor lang tid kornet tåler å stå under vann avhenger blant annet av utviklingsstadiet. Fra såing og fram til ett-bladstadiet er kornplanten meget følsom for oversvømmelse og tåler bare 1 – 2 dager under vann. Her må en huske på at jorda vil være
vannmettet en god stund etter at vannet har trukket seg tilbake. På 3 – 4 blad-stadiet
og fram til strekningsveksten tåler kornet lengre tid under vann.»

AVLINGSSKADEERSTATNING.
Det kan bli aktuelt å søke erstatning for klimabetinget avlingssvikt hvis det viser seg
at den sene våronna gjør at det blir veldig lave avlinger.
I ordningen regnes det ut fra tapt avling i kilo, sett i forhold til normalavlingen på
foretaket for vekstgruppen. Erstatningen gjelder for skade i avling på rot (på jordet),
ikke tap ved tørking og lagring.
Egenandelen/egenrisiko er 30 %, så erstatningen dekker kanskje ikke mer enn driftsutgiftene i mange produksjoner. Erstatningen kan likevel redde noen fra økonomisk
katastrofe.
Søknadsfrist 31. oktober. Denne søknadsfristen er absolutt. SLF gir bare unntaksvis
dispensasjon fra fristen (ved sykdom).
I følge regelverket så skal så mye som mulig av avlingen skal reddes, ellers kan erstatningen avkortes helt eller delvis. Derfor holder det ikke å så arealet, og ikke gjøre
noe mer.
Ta kontakt med landbruksforvaltingen i kommunen eller Norsk Landbruksrådgiving
Østafjells hvis du har behov for mere opplysninger.

Areal og kulturlandskapstillegg.
Selvom det kan bli sen våronn så er det viktig å så til arealet. Hvis arealet ikke er tilsådd oppfyller det ikke vilkårene for AK-tilskudd. Det er hva
som vokser på arealet pr. 1. Juli som brukes når du fyller ut søknaden pr.
20 august.

Jordprøver til høsten? Bestill nå!
Dette bestilles på på mail ostafjells@lr.no eller telefon 952 86 000 - arbeid med dette faktureres etter påløpt tid.
Vi vil gjerne kunne utføre jordprøvetaking så rasjonelt og billig som mulig. Det er derfor viktig at vi i god tid vet hvem som ønsker at vi tar jordprøver. Bestill derfor tidlig så får vi planlagt og gjennomført dette på en god og rasjonell måte både for oss og medlemmene.

CDQ ST
®

BREDDEN ER STYRKEN
Sikker virkning mot et bredt spekter av føugras.
God virkning ved lave temperaturer (4° C), forutsatt vekst.
Godkjent i alle kornartene.
Fleksibelt sprøytetidspunkt (senest st. 30 i havre,
st. 37 i høsthvete og st .39 i bygg og vårhvete)
Blandbar med de fleste relevante midler.
Både blad- og jordvirkning.
Enkel handtering – lave doser
DuPont Norge AS, Tel: 69 28 89 66, www.dupontagro.no

Bruk plantevernmidler sikkert.
Les alltid etiketten før bruk!
© 2013. DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont™,
The miracles of science™, and CDQ® are trademarks of DuPont or its afﬁlates.
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ugrasmiddel

Soppbehandling i bygg gir
større avling, bedre kvalitet
og økt lønnsomhet
ANBEFALTE MIDLER:
• Acanto Prima
• Comet Pro
• Stereo
• Delaro
• Proline
Det er viktig å blande
for å unngå resistens.
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Hvis du ikke har mottatt Norgesfôr sin Håndbok i Plantekultur 2013
sammen med Norsk Landbruk nr. 5 før påske,
ta kontakt med din nærmeste Norgesfôrforhandler.

Valg av middel, doser, sprøytetider og anbefalte blandinger i Håndbok i Plantekultur s. 241-242.
Norgesfôr er totalleverandør av mineralgjødsel, såvarer, plantevern, ensilering og fôr til alle dyreslag
Norgesfôr Hurum, Klokkarstua
Norgesfôr Ringerikes Kornsilo, Hønefoss
Norgesfôr Vestfold, Borgen Mølle, Andebu
Norgesfôr Vestfold, avd. Bakke Bruk, Revetal
Norgesfôr Vestfold, avd. Herland Mølle, Svarstad
Norgesfôr Vestfold, avd. Melsomvik, Stokke
Norgesfôr Vestfold, avd. Sande Mølle (øko), Skoppum
Norgesfôr Vestfold, avd. Løvberg Mølle, Tjodalyng

tlf. 32 79 80 06
tlf. 32 18 10 00
tlf. 03158
tlf. 03158
tlf. 03158
tlf. 03158
tlf. 03158
tlf. 03158

www.norgesfor.no

Plantekulturforhandlere:
Sigdal Kornlager, Prestfoss

tlf. 32 71 55 06

Plantevernbua, Sande i Vestfold tlf. 33 77 06 11
Noko, Kvelde

tlf. 33 18 98 00

J. Løvheim Maskin, Notodden

tlf. 35 02 28 32
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