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Vekstsesongen

• Markvandring i åkeren

– Gå  jevnlig igjennom åkrene i løpet av 
vekstsesongen

• Ugras- har ugrassprøytingen virket 
tilfredsstillende?

• Sykdommer

• innsektangrep

• Andre vekstforhold

• Når er kornet modent?



Kartlegging av ugrassituasjonen

Har kjemisk 
bekjempelse 
hatt ønsket 

effekt?

Har noen 
ugrasarter klart 
seg bedre enn 

andre?

Finnes det 
roser med 
rotugras?

Prøv å finne 
årsaken hvis ikke 
forventet effekt 
ble oppnådd. 
Riktig middel,   
dose, riktig 
utviklingsstadium, 

sprøyteforhold?

Resistente 
ugras. 
Vassarve, 
linbendel, 
hønsegras.

Tegn inn eller 
GPS merk 

forekomster 
av ugrasroser

på kart.



Planlegging av høsting

• Tenk nøye igjennom og planlegg 
høsterekkefølgen!

– Logistikk

• Tørking og levering av kornet

• Hvilke sorter har best værresistens

– Evne til å bevare avling og kvalitet



Planlegging av høsting

• Prioriter tresking av arter/sorter som er mest 
sårbare i forhold til ugunstig vær

– ERTER!!-Høstrug(falltall), vårhvete

• Skill ut arealer med mindre optimale forhold på 
skiftet, der kornkvaliteten kan være dårligere

– Vendeteiger-skyggepartier-tørkeskadde områder-
legdeflekker

– Kan være lønnsomt å skille ut disse disse
arealene å levere for seg



Planlegging av høsting

• Falltall(stivelsekvalitet)

– Avgjørende  for matkvalitet

– Høstrug bør høstet til rett tid

• Falltallet går ned raskt når kornet er modent

– Vårhvete

– Unngå å blande inn korn fra legdeområder 
eller korn som er umodent, grønne korn



Hvetepartiet

95% 

Falltall: 250

5%

Falltall:

80

Samlet 
parti 

Falltall:

212



Mykotoksininnhold

• Skyggearealer, tørkeflekker og 
legdeflekker

– Kan gi fare for økt innhold av mykotoksiner 
og høyt innhold av DON

• Kan være aktuelt å skille ut disse områdene

– Vurdere dette opp mot vekstsesongen som 
har vært

– Har det vært stor risiko for fusariumangrep?



Etterrenninger

• Etterenninger kan forekomme av:

– Dårlige buskingsforhold på våren

• Etterfulgt av bedre forhold senere

• Kan gi nye sideskudd
– Betydelig seinere modne enn hovedskuddet

» Blir normalt mer angrepet av sykdommer og gir 
mer småkorn

– Vurdere tresketidspunkt



Planlegging

• En god plan er viktig!!

– Utnytte gårdens resurser best mulig

– Spre risiko
• Bruk sorter med ulik krav til veksttid

– Da modnes kornet til ulik tid

– Bedre mulighet til å ta vare på kvaliteten

– Reduserte tørkeutgifter

– Får utnyttet gårdens tørkekapasitet

– Leietresking
• Drøft med entreprenør, slik at innhøstingen blir mest mulig 

rasjonell


