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Flere ansøgere får nu forlænget fristen for at overdrage betalingsret-tigheder
Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i kraft 1. juli
2020
Landbrugsstyrelsen udfører nu som udgangspunkt alle kontroller igen
Forebyg skadedyr i kornlageret
Flere planter kan give heste fotosensibilitet
Vandråd får mere tid
Forsøgsarbejde: Besøg forsøgene
Hjælp biodiversiteten på vej med Naturtjek
Økologisk arealtilskud og plejegræs: Landbrugsstyrelsen er begyndt at udbetale
plejegræstilskud
Landbrugsstyrelsen går i gang med at sende tilsagnsbreve om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2020

Indhold

Flere ansøgere får nu forlænget fristen for at overdrage betalingsrettigheder

Info

Det er pga. IT-fejl desværre ikke muligt for alle ansøgere at få overblik over, hvilke
betalingsrettigheder de har til rådighed for ansøgningen om støtte i 2020. Vi
forlænger derfor også fristen for disse berørte ansøgere.
Se om du er omfattet af udsættelsen her:
lbst.dk/nyhederflere-ansoegere-faar-nu-forlaenget-fristen
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Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i
kraft 1. juli 2020
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du
som køber af plantebeskyttelsesmidler har
den nødvendige autorisation. Ved behov kan
forlængelse af autorisation gives grundet COVID-19.
Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende plantebeskyttelsesmidler til professionelt brug, hvis man har en autorisation i
Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler - MAB. Det kræver sprøjtecertifikat og evt. opfølgningskursus, for at få en autorisation. Kan du ikke
komme på opfølgningskursus inden fristen grundet COVID-19, forlænger Miljøstyrelsen gyldigheden af din uddannelse og din autorisation.
For at forhandlere af plantebeskyttelsesmidler må sælge plantebeskyttelsesmidler
godkendt til professionel brug efter den 1. juli 2020, skal de kontrollere, om deres
kunder er autoriseret i MAB, eller om kunderne har mindst én medarbejder, der har
en relevant MAB-autorisation.
Med IT-systemet MAB er det muligt for forhandlere af plantebeskyttelsesmidler at
kontrollere, at kunderne har en autorisation ved at slå oplysningerne op i systemet.
Dermed undgår man, at sprøjteførere, der ønsker at købe plantebeskyttelsesmidler,
skal fremvise et sprøjtecertifikat i forbindelse med hvert køb af plantebeskyttelsesmidler. IT-systemet gør det også muligt for andre medarbejdere i en virksomhed at
bestille, købe og få udleveret plantebeskyttelsesmidlerne.
Her tjekkes det automatisk, om der er knyttet mindst én autoriseret medarbejder
(landmanden selv eller en medarbejder) til kundens CVR-nummer.

Dette tjek kræver, at sprøjteføreren har et gyldigt sprøjtecertifikat og har autoriseret
sig i MAB, men også at sprøjteføreren knytter sin autorisation til sin egen eller sin arbejdsgivers CVR-nummer. Det skal gøres i MAB og bør ske nu eller senest 1. juli.
Du kan læse mere her (kræver login til LandbrugsInfo) eller ved at kontakte din rådgiver
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Landbrugsstyrelsen udfører nu som udgangspunkt alle kontroller igen

De seneste to måneder har Landbrugsstyrelsen,
som følge af COVID-19, først kun udført
samfundskritiske funktioner og senest, kun udført
kontroller med én kontrollør. Det er gået så godt,
at Landbrugsstyrelsen nu begynder at udføre stort set alle kontroller igen.

Forebyg skadedyr i kornlageret
Rengør kornlageret grundigt nu, hvor beholdningerne er
små, og før den nye høst tages ind.
Kornsnudebiller og andre skadedyr kan gøre skade på det
lag-rede korn i kornsiloer og andre lagerrum. For at
forebygge an-greb skal kornlageret derfor rengøres
grundigt nu, hvor behold-ningerne er små og før den nye
høst tages ind. Alt gammelt korn og melstøv fjernes fra
både silo og lagerrum og fra de tilhørende transport- og indtagningsfaciliteter. Det er
vigtigt at foretage en god rengøring med kost og støvsuger, før en eventuel kemisk
bekæmpelse.
Læs mere om evt. kemisk behandling og kornsnudebiller her:
www.landbrugsinfo.dk/Forebyg_skadedyr_kornlageret (kræver login til
LandbrugsInfo).

Heste

Flere planter kan give heste fotosensibilitet
Når heste er på græs og kommer i kontakt
med planter som alsike-kløver, pericon og vild
pastinak, kan de blive ramt af fotosensibilitet,
som er en overfølsomhed mod ultraviolet bestråling.
Alle planteædende husdyr kan få fotosensibilitet.
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Symptomer:
• Dyret bliver uroligt, når det er ude i sollys - søger skygge.
• Huden begynder at klø voldsomt.
• Huden bliver rødlig og hævet, særligt på de upigmenterede områder ved næsebor,
ører, øjenlåg og ben samt ved hvide aftegninger. Ved yver og halerod og andre steder med tyndt hårlag ses også ofte symptomer.
• På de angrebne områder af huden opstår der blæredannelse, væskende sår og senere sårskorper.
Se mere om hvorfor og hvordan de omtalte planter ser ud: www.landbrugsinfo.dk/Heste/Fotosensibilitet.

Vandråd får mere tid

Info

På grund af Corona-krisen har det ikke været muligt for
kommu-ner og de lokale vandråd at mødes fysisk. Derfor
udskyder miljø-ministeren nu fristen for indberetning af
forslag til vandløbsind-satser til den 22. november 2020.
Corona-krisen har også ramt de lokale vandråd, som har haft svært ved at mødes og
komme videre med arbejdet, mens landet har været lukket ned. På opfordring fra
flere interessen-ter, repræsenteret i vandrådene, giver miljøministeren derfor nu
kommuner og rådene to måneder ekstra til at komme med forslag til de fysiske
vandløbsindsatser i de nye vand-områdeplaner.

Mark

Forsøgsarbejde: Besøg forsøgene
Der er god vækst i afgrøden og mange har allerede været ude og se forsøgene. Det er
nemt at finde rundt i forsøget ved at bruge ”besøg forsøg”, hvor behandlingerne i den
enkelte parcel fremgår med middel, dosis og behandlingstidspunkt.
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"Besøg forsøg” kan tilgås via mobilen med adgang til kørselsvejledning, oprette en
besøgsrapport, se enkeltforsøgets resultater og oversigt over design med
behandlinger.
Læs om: Besøg forsøg via mobil – Overblik forsøgsbehandlinger – Kørselsvejledning
via mobil.

Hjælp biodiversiteten på vej med Naturtjek
Webinar 28. maj 2020: Bliv inspireret til arbejdet med naturen hjemme på gården, og
lær hvordan du bedst passer på de naturskatte, du allerede har på din ejendom.

Faglige møder og markvandringer er aflyst på grund af Corona-situationen, men du
kan holde din viden ajour på ”ØKOLOGI WEBINAR – faglig inspiration til den økologiske landmand”. Webinarrækken er gratis.
Webinar 8:

Vælg den rigtige strategi til bekæmpelse af rodukrudt.

Oplægsholdere: Andrea Oddershede, SEGES Økologi.
Indhold:

Der er et meget stort naturpotentiale på de arealer, der ejes af
landmænd. Små og store naturskatte ligger strøet ud over landet,
det er dem vi skal passe på og bygge videre på, når vi tilgodeser naturen.
I webinaret besøger vi landmændenes natur, og kigger f.eks. nærmere på, hvordan man spotter et areal med høj biodiversitetsværdi. Så tilmeld dig webinaret og bliv inspireret til arbejdet med
naturen hjemme på gården.
Naturtjek er biodiversitetsrådgivning til landmænd, som gør en seriøs forskel for naturen.
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Hvornår?

Webinaret afholdes torsdag den 28. maj, kl. 8.30-8.50.

Tilmeld dig her.
Du kan stille spørgsmål til oplægsholderne undervejs i webinaret via chat-funktionen.
Find materialet fra webinaret på www.landbrugsinfo.dk
Har du ikke mulighed for at deltage i webinaret, kan du efterfølgende finde relevant
viden på LandbrugsInfo. Her bliver en optagelse af webinaret, videoer og dyrkningsvejledninger samt andet materiale samlet.
Økologi

Økologisk arealtilskud og plejegræs: Landbrugsstyrelsen er begyndt at
udbetale plejegræstilskud
Landbrugsstyrelsen er begyndt på udbetaling af tilskud til pleje af
græs- og naturarealer. De fortsætter også med at udbetale
økologisk areal-tilskud. Landbrugsstyrelsen har fuld fokus på at
udbetale tilskuddene så hurtigt som muligt.
Læs mere: lbst.dk/oekologisk-arealtilskud-og-plejegraes

Info

Landbrugsstyrelsen går i gang med at sende tilsagnsbreve om tilskud til
målrettet kvælstofregulering 2020
Ca. 12.000 landmænd har søgt om tilskud til ca. 370.000 ha efterafgrøder eller
alternativer i årets ansøgningsrunde om tilskud til målrettet kvælstofregulering.
Landbrugsstyrelsen har nu prioriteret årets ansøgninger og går nu i gang med at
sende tilsagn om tilskud ud.
Læs mere: lbst.dk/tilskud-til-maalrettet-kvaelstofregulering-2020

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland
Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord,
Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og velas. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er
du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Birgit Winther Sørensen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5508.
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