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SAGRO ARRANGEMENTER
Fødevarer som bæredygtig forretning for deltidslandmænd
Holstebro Struer Landboforening inviterer herved alle deltidslandmænd med ledsager til
temaaften den 20. april 2022
Læs mere om arrangementet her

Hold dig orienteret om de kommende arrangementer hos SAGRO
KLIK HER

MARK
Hold styr på dit kvælstof direkte fra din smartphone
Har du fokus på den optimale tildeling af gødning? Med FarmTracking Premium kan du hele tiden følge
kvælstofniveauet på dine marker.
FarmTracking er et enkelt registreringsprogram, der giver dig overblikket over dine behandlinger i marken.
Med FarmTracking kan du registrere alle behandlinger i marken. Via GPS-funktionen i din smartphone udvælges den
mark, du befinder dig på, så du hurtigt kan få overblik over behandlingerne eller foretage nye registreringer.
Læs mere her.

Podcast: Kvælstofprognosen 22
SEGES Innovations eksperter forklarer, hvorfor prognosen er som den er, og hvad det betyder for dig og dine egne
marker i forhold til kvælstofbehovet. Og endelig ser vi på, hvorfor prisforholdet mellem korn og kvælstof er vigtigt at
være opmærksom på netop nu, hvor vi har meget høje priser på begge.
Find de forskellige podcasts her.

Grundbetaling under artikel 32 bliver ændret i 2023
Betingelserne for at søge grundbetaling for et areal under artikel 32 bliver ændret. Har du et område med skovrejsning,
minivådområde eller vådområde, skal du fra 2023 have fået udbetalt grundbetaling for arealet i ét af årene fra 2015 og
frem, hvis du fortsat ønsker støtte for arealet.
Med den nye reform bliver referenceåret, altså det år der skulle have været udbetalt enkeltbetaling for arealet, ændret
fra 2008 til i stedet at være en referenceperiode fra 2015 og frem. Hvis du søger om grundbetaling for et areal med
skovrejsning, minivådområde eller vådområde i 2023, skal du derfor have søgt om og retmæssigt fået udbetalt
grundbetaling for dit areal i ét af årene fra 2015 til 2022.
Læs mere her.
Bemærk også nedenstående ændring i forbindelse med ændringerne i arealet som er noget nyt i år.
Vedhæft ’Erklæring om grundbetaling under undtagelsen i artikel 32’ til dit Fællesskema senest 17. maj 2022 Landbrugsstyrelsen (lbst.dk)

Undersøgelse: Hvordan påvirker efterafgrøder opformering af rodukrudt?
SEGES Innovation forsøger at opsamle erfaringer om, hvordan efterafgrøder eventuelt påvirker opformering af
rodukrudt ved at gennemføre en spørgeundersøgelse. Vi håber derfor, at du vil hjælpe os med at blive klogere på
efterafgrøder og rodukrudt. For at få et så retvisende billede som muligt, har vi også brug for dig, som ikke har
udfordringer med rodukrudt.
Find spørgeskemaet her.

Brug aldrig spisekartofler som læggekartofler
Selvom det kan virke oplagt for haveejere at bruge spirede spisekartofler som læggekartofler, er det en rigtig dårlig idé.
Man risikerer at få et ringe udbytte og sygdomme i jorden mange år frem.
Få ting trumfer smagen af en kogt ny-opgravet kartoffel fra egen køkkenhave med smør og friske krydderurter. Derfor
udnytter mange haveejere det spirende forår til at lægge kartofler. Og her er der især én ting, man skal være
opmærksom på.
Undgå for alt i verden at bruge spirede spisekartofler fra køleskabet og køb i stedet sunde certificerede læggekartofler.
Forskellen mellem læggekartofler og spisekartofler er nemlig, at spisekartofler ikke er underlagt de
plantesundhedskrav, som læggekartofler er, og man risikerer derfor at få slæbt sygdomme og skadedyr ind i haven. Og
de kan være rigtig svære at slippe af med igen. Nogle skadedyr kan overleve i 20 år.

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Insekthotel - giv insekterne et flot sted at bo i haven
Det er let at pynte din have og hjælpe insekterne samtidig. Et insekthotel skaber rum og plads til æg og larver fra bier,
sommerfugle, mariehøner, biller og andre vigtige insekter.
Lær hvordan du bygger et her.

Kilde: Idé-nyt

FJERKRÆ

Hobbyhøns på Langeland ramt af fugleinfluenza
En hobbybesætning ved Tranekær på Langeland med 11 dyr er ramt af fugleinfluenza. De sidste høner er aflivet og kørt
til destruktion.
Ud af en hobbybesætning med 10 høner og en hane var otte dyr døde, da Fødevarestyrelsen udtog prøver for
fugleinfluenza.
Prøveresultaterne fra Statens Serum Institut viste, at besætningen var ramt af den dødelige fugleinfluenza H5N1, og
Fødevarestyrelsen har nu aflivet de tilbageværende tre dyr.
Se hvor der er udlagt restriktioner her.

GRISE
Fodringsseminar 2022 - Grise
Glæd dig til den 26. april, når SEGES Innovation og Landbrug & Fødevarer Gris igen byder indenfor til Fodringsseminar
2022. Et knivskarpt program giver dig den nyeste viden om fodring.
Se program og tilmelding her.

INFO
Hvad betyder prisudsving for fremstillingspriserne for landbruget?
SEGES Innovation har udviklet en beregner, som giver dig mulighed for at modellere effekten af prisstigninger på den
foreløbige gennemsnitlige fremstillingspris for 2021. Du kan sammenligne med tal fra egen produktion, med en
driftsgrensanalyse.
Se mere her

Det danske areal med økologiske grønsager er mangedoblet
Både økologiske marker med bladselleri, løg og grønkål har haft gevaldigt vokseværk de seneste par år. Det viser nye
tal fra Landbrugsstyrelsen.
Se mere her.

Forbud mod at spørge ind til jobansøgers alder vedtaget

Regeringen har den 2. marts 2022 vedtaget en ændring af forskelsbehandlingsloven, hvorefter arbejdsgiver ikke må
indhente oplysninger om en ansøgers alder i forbindelse med ansættelse og rekruttering, eller anmode en ansøger om
at angive sin alder i eksempelvis et ansøgningsskema.
Ændringen gør det umuligt for arbejdsgiver at foretage en elektronisk screening eller anden forhåndsfrasortering af
ansøgere på baggrund af alder uden at forholde sig til jobansøgningen og kvalifikationer, hvilket også efter de
nugældende regler er ulovlig forskelsbehandling.
Der ændres ikke på, at arbejdsgiver fortsat kan lægge vægt på f.eks. erfaring og tidligere beskæftigelse i forbindelse
med rekruttering, hvis sådanne kriterier er sagligt begrundede og proportionale i forhold til det pågældende arbejde.
Læs mere her.

