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Færre køer og kalve aflives korrekt
Det går desværre den forkerte vej, når man ser på andelen af køer og kalve,
som aflives korrekt med boltpistol og efterfølgende afblødning. SEGES’ seneste
opgørelse fra april måned viser, at andelen af køer, som ikke var afblødt, lå på
3,5 pct. Dermed er der tale om mere end en fordobling siden den tilsvarende
opgørelse i oktober, hvor der var tale om 1 pct. Og det ser ikke meget bedre ud
for kalvenes vedkommende. Her viser opgørelsen, at hele 8 pct. ikke var afblødt
mod 4,6 pct. i oktober måned.
Opgørelsen sker som led i et projekt, der skal sikre dyrevelfærden – også i
forbindelse med aflivning. SEGES Kvæg foretager således jævnligt stikprøver
om korrekt aflivning på køer og kalve, der indleveres til DAKA. Dyreejere, der
har indleveret ikke-korrekt aflivede dyr, får direkte besked. Selvdøde dyr indgår
ikke i statistikken.
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Snart tid for høst af grønbyg
Inden for de næste 10-14 dage kan det være tid til at høste grønbyg. I ”gamle
dage” sagde man, at grønbyg skulle høstes ved begyndende skridning. Det havde sin rod i
EU/hektarstøtte, hvor man ikke kunne opnå støtte,
hvis man høstede før skridning. Sådan er det ikke
mere.
Hvis du ønsker grønbyg med høj fordøjelighed, skal
grønbyggen stadig høstes ved begyndende skridning
– eller måske en smule før. Skal grønbyggen bruges til ammekøer, kan du godt
vente, til stakken er helt igennem. Så opnår du en fordøjelighed på omkring 5,8
MJ/kg ts (1,3 kg ts pr. FE) Venter du til grønbyggen er helt gennemskredet, bliver grønbyggen meget tung fordøjelig. Hvis du af én eller anden grund ikke når
at høste inden fuld gennemskridning, skal du lade afgrøden stå indtil helsædstidspunktet – altså når kernen er dejagtig. Eneste grund til at tage grønbyggen
inden er, hvis der er risiko for evt. udlæg. Altså hvis afgrøden er så tæt, at udlægget lever en total skyggetilværelse. Så er der meget stor risiko for, at de små
græs-og kløverplanter skygges ihjel. Og så skal dæksæden væk for at redde
den kommende græsmark.
Der er lidt delte meninger om, hvor meget grønbyg skal fortørres. Grønbyg bør i
nogle tilfælde fortørres i ca. et døgn. Afgrøden lægges i så tyndt et lag som muligt under fortørringen. Hvis den lægges sammen i skår fra starten, er der stor
risiko for, at afgrøden tørrer på overfladen og begynder at brænde sammen i
bunden. Men pas omvendt på, at det ikke blive for tør. Så er grønbyg vanskelig
at ensilere!

Heste

Udtagning af grovfoderanalyser til heste
Med udgangspunkt i en foderanalyse af
grovfoderet kan det let beregnes, hvad
hestene mangler af næringsstoffer, og
hvilket tilskudsfoder og/eller kraftfoder,
det passer at supplere med i
foderplanen, hvis dette er nødvendigt.
Foderanalysen er således klart det
bedste hjælpemiddel til at tydeliggøre, hvad hestens grovfoder skal suppleres
med. Derfor bør du altid efterspørge en analyse på det hø eller wrap, som
indkøbes fra landmanden eller foderleverandøren. Alle leverandører af større
partier af grovfoder bør få udtaget en grovfoderanalyse af de forskellige partier
for at kunne fortælle kunden om foderets næringsindhold og brug.
Læs mere: www.landbrugsinfo.dk/Heste
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Vejtransport af pesticider
Der er regler for, hvor store mængder pesticider der kan transporteres uden
særlige foranstaltninger afhængig af midlets giftighed og/eller brandfarlighed.
Det gælder f.eks. ved afhentning og transport fra handelslager til ejendom og
ved transport af pesticider fra ejendommen til marken. Reglerne for vejtransport
kaldes også for ADR-reglerne.
Generelt skal du ved transport af pesticider sikre, at emballagen er uskadt, og at
produkterne er sikkert anbragte og fastgjorte. Pesticider må hverken opbevares
eller transporteres sammen med foder, fødevarer mv.
Af hensyn til arbejdsmiljøet, bør pesticider aldrig transporteres i førerkabinen. En
lukket boks, der er placeret et sted, hvor der ikke er risiko for påkørsel, vil være
velegnet. Er uheldet ude under transporten, er det vigtigt med en hurtig indsats,
så følgevirkninger kan begrænses. Sørg for, at alle medarbejdere er informeret
om, hvad man skal gøre i tilfælde af uheld. Ring 112, der omstiller til nærmeste
beredskab.
Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl.

Din egen sikkerhed under sprøjtearbejde
Omtanke og passende udstyr er din sikkerhed
mod at løbe en sundhedsmæssig risiko, når
du udfører sprøjtearbejde og anvender plantebeskyttelsesmidler. Der er flere metoder til
at nedsætte den mængde middel, du kan risikere at komme i berøring med ved opblanding
og udsprøjtning.
Læs om forholdsreglerne her:
www.landbrugsinfo.dk/Planteavl.

Landmænd skal sætte færre plakater op
Landmænd skal fremover slet ikke skilte, når de modtager tilskud til plejegræs
og økologisk arealtilskud, og grænsen for, hvornår man skal skilte med
projekttilskud, hæves væsentligt fra 75.000 kr. til 375.000 kr.
Det er stadig et krav, at landmænd med erhvervsmæssige hjemmesider skal
beskrive projektet og her skilte med, at de modtager EU-tilskud. Det gælder
både for plejegræsordningen, økologisk arealtilskud og projekttilskud. Her
gælder der ikke nogen bagatelgrænse.
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Kom til gratis temadage og infomøder om naturpleje
NaturErhvervstyrelsen udbyder igen i 2016 et
efteruddannelsesforløb til landmænd og konsulenter
for at styrke deres viden om naturpleje og
tilskudsregler. SEGES står for kursusforløbet, og der
er åbent for tilmelding nu.
Målet er at videregive nyeste viden på området samt
vise, hvordan tilskudsmuligheder og regler kan
kombineres med god naturpleje. Arrangementerne omfatter både temadage,
infomøder og kursusdage, og der er arrangementer for såvel landmænd som
rådgivere.
En evaluering af forløbet i 2015 viste en meget positiv tilbagemelding fra de 550
deltagere, eksempelvis vil 92 procent af deltagerne på en temadag anbefale
andre landmand at deltage i kurset.
Der vil være faglige oplæg fra SEGES og andre faglige kræfter og på tema- og
kursusdagene også besøg hos landmænd, som udfører naturpleje. Her kan du
se eksempler på nogle landmænds praktiske erfaringer med naturpleje og få
mere at vide om, hvordan du undgår at overtræde reglerne.
Tilmeld dig her: www.landbrugsinfo.dk.

Heste

Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogføring
af heste 2016
Se landsudvalgets generelle regelsæt for stambogsføring af heste 2016 her:
www.landbrugsinfo.dk/Heste.

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder:
Djursland Landboforening, Jysk Landbrugsrådgivning, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, DL Sydhavsøerne, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO. 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 Dorte
Marcussen, SEGES P/S, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596
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