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Løsdrift er sundt for hesten
En løsdrift kan være en ideel opstaldningsløsning,
men der er visse ting, som skal være i orden, så som
fodring, plads og håndtering. Hesten er et steppedyr
og trives bedst med masser af plads, motion og
samvær med artsfæller.
I løsdrift er det vigtigt, at alle heste får den mængde
foder, de har brug for. I en løsdrift vil der altid være
risiko for, at den svage hest ikke får den mængde
foder, som den har brug for. I et sådant tilfælde er
det nødvendigt, at hestene bliver bundet op, således
at du er sikker på, at hesten får den mængde
grovfoder og kraftfoder, som den skal bruge. Det er ligeledes vigtigt, at alle heste
får deres daglige afmålte portion tilskudsfoder hver dag. For at undgå konflikter
kan du også sørge for, at der er grovfoder flere steder, således at de svage
heste kan undgå konflikter.
Rigeligt med plads er en meget vigtig faktor. Dårlige pladsforhold skaber
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konflikter. Der skal altid være så meget plads, at der er mulighed for, at hesten
kan gå sin vej. Ligeledes kan stress opstå, når heste ikke har plads til at vige
hurtigt og nå langt nok væk.
Der opstår tit konflikter, når en ny hest skal ind i løsdriften, og et nyt hierarki skal
skabes. Der er stor forskel på, hvor lang tid den enkelte hest har om at blive
integreret i løsdriften, men som oftest bliver indslusningen mere fredelig, såfremt
den nye hest accepterer en plads nederst i hierarkiet. Placering i hierarkiet er tit
afgjort af tid i flokken og alder. Den ældste, der har været længst i flokken, er tit
øverst i hierarkiet. En ung hest vil som oftest let blive sluset ind i flokken, mens
en ældre hest, der har høj status, vil have svært ved at indordne sig under yngre
heste, der har været i flokken i længere tid. Ved føl skal man observere, om
føllet mundklapper som signal på underkastelse.

I forbindelse med løsdriften vil det være en god idé at have en enkelt boks både
på grund af sygdom, og også når en ny hest skal ind i løsdriften. Du kan lade
den nye hest stå den første nat i boksen. Boksen skal være placeret sådan, at
hestene kan se hinanden. Det vil være en god idé at gå en tur i folden med den
nye hest, uden de andre heste er tilstede. Så kommer den nye hest til at kende
folden, så den ikke bliver fanget i et hjørne. Det er yders sjældent, at en hest
ikke falder til i en løsdrift, men hvis det sker, at hesten hverken får vådt eller tørt,
må man selvfølgelig tage en sådan hest ud af løsdriften.

Mark

Hvilke sprøjtninger er mest rentable?
Når sprøjtevejret driller, og du ikke kan nå at sprøjte markerne, kan det være
aktuelt at prioritere opgaverne. SEGES har udarbejdet en oversigt over, hvilke
opgaver der har været mest rentable de senere år. Beregningerne bygger på:
• De senere års landsforsøg. Merudbytter er omtrentlige niveauer.
• 70 kr./ha er indregnet til udbringning af midlerne, og der er ikke regnet med
køreskader.
Du kan se oversigten www.landbrugsinfo.dk (Vær opmærksom på, at siden kræver abonnement).
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Kvæg

Sådan holder vi udegående kødkvæg i vinterperioden
Seks kødkvægsproducenter viser deres bedrifter
frem og fortæller om, hvordan de holder deres
kødkvæg ude i vinterperioden. Det har resulteret i et
katalog med masser af praktiske fif – fra forskellige
metoder til frostsikring af drikkevandet over
forberedelse af arealet omkring drikkevand og
foderhække til udformning af læskuret. Sidst i
kataloget kan du læse generelle råd om placering, udformning og størrelse af
læskure samt retningslinjer for udegående kvæg i vinterperioden.
Du finder kataloget på www.landbrugsinfo.dk.

Arrangementer

Det sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug
Der er en lang række møder, seminarer, kurser, temadage,
åbent hus-arrangementer, markvandringer, udstillinger mv.
inden for økologisk jordbrugsproduktion her i efteråret.
Se listen på www.landbrugsinfo.dk/Oekologi.

Info

Ny dronelovgivning inden for bymæssigt område
Den 1. september 2016 er "Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt
område" trådt i kraft. Udenfor bymæssigt område gælder de gamle regler, men
en revidering er på vej.
Du kan læse bekendtgørelsen her: www.retsinformation.dk

Husk at tjekke din virksomheds e-boks
Der kan ligge væsentlige breve fra f.eks.
Fødevarestyrelsen på din virksomheds e-boks. Én af
de ting, der sendes på e-boks (eller digitalt) fra Fødevarestyrelsen, er høringsbreve i forbindelse med skift
af rådgivningskategori til skærpet rådgivning, i daglig
tale ’gult kort’. Typisk sender Fødevarestyrelsen til
den e-boks, der er tilknyttet virksomhedens CVR
nummer. Det er derfor ikke nok, at du tjekker din
personlige e-boks, du skal også huske at åbne virksomhedens e-boks.
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Det er dit ansvar at tjekke, hvad du får af digital post. Svarer du ikke på et
høringsbrev, kan det betyde, at Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om f.eks.
nedrykning til skærpet rådgivning. En sådan afgørelse vil ligeledes blive sendt til
virksomhedens e-boks. Når en myndighed har sendt et brev med Digital Post, er
den ikke forpligtet til også at sende det som fysisk post.
Kilde: Mette Vestergaard Nielsen, Fødevarestyrelsen.

Høns

Lys til høns
Hvis du ønsker, at havehønsene lægger æg i vinter, er det vigtigt, at de får lys.
Hvis de ikke får lys, falder æglægningen
næsten væk. Høns foretrækker at have
lys 10-11 timer i døgnet – inkl. dagslys.
Begynd senest i september med at tænde
lys. Hvis hønsehuset er på nogle få m2, er
en 7W lavenergipære tilstrækkelig.
Mindst 10 timer
Der skal som sagt være lys 10-11 timer.
Det er ikke så vigtigt, om du tænder nogle
timer om morgenen og nogle timer til aften. Vil du gerne undgå, at en evt. hane
ikke galer alt for tidligt, er det måske en idé ikke at have lys om morgenen. Et
almindeligt døgnur til 20-25 kr. kan styre lyset.
Det nævnes af nogle, at det er en ulempe at have lys om aftenen, da hønsene
kan blive ”snydt”, så de ikke når at komme på pinden, inden lyset slukker. Det er
normalt ikke noget problem, da hønsene normalt er gået på pinden, længe inden
lyset slukker.
Pas på kortslutning
Når du etablerer lys i dit hønsehus, så sørg for at det er lavet ordentligt. Brug
altid gummikabel, hvis kablet skal hænge i det fri og sørg for, at lampen m.v. er
vandtæt. Lad evt. elektrikeren etablere anlægget, hvis du er i tvivl. Det kan være
farligt for både dig og dine høns, hvis der sker kortslutning.

Have

Krydderurter
Nu når efteråret nærmer sig, er tiden inde til at redde krydderurterne, så der et
grønt drys i de kolde vintermåneder. Mange krydderurter har klaret sig rigtig godt
i denne sommer med meget vand og varme sidst på sæsonen. Der er flere
muligheder for at gemme krydderurterne: Frysning, tørring og marinering.
Endelig kan du også lave din egen kryddersalt.
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Frysning
Hvis du vil fryse dine urter, skal du
plukke urterne og vaske dem
omhyggeligt. Sørg for, at de er godt
drænet for vand. Derefter hakker du
urterne i en passende størrelse og
pakker dem i passende portioner. Der
er delte meninger, om krydderurterne
skal blancheres. Ud fra en
sundhedsmæssig risiko, bør de
blancheres, men der er ingen tvivl om, at det vil reducere smagsindholdet
ganske væsentligt.
Tørring
De afskårne urter hænges til tørre i bundter på et luftigt, lunt sted. Du kan også
brede urterne ud på et klæde og lægge dem på en radiator. Nogle vælger at
tørre krydderurterne i ovnen, men sæt ikke for meget varme på. Hvis
temperaturen bliver for høj, vil der fordampe en masse smagsstoffer. Så giv dem
så lidt som mulig, ellers får du kun hø tilbage.
Kom urterne i glas eller krukker. Pas på, at de er helt tørre, ellers mugner de
hurtigt og bliver ubrugelige. Om du vil hakke dem, inden de kommer på
glas/krukke, eller du venter, til de skal anvendes, er en smagssag.
Marinering
Du kan også marinere krydderurterne i eddike
eller olie. Du kan komme friske urter i, eller du kan
tørre dem først. Urternes smag blander sig med
eddiken efter to uger og med olien efter ca. seks
uger. Fordelen ved denne metode er, at urterne er
konserveret stort set tidsubegrænset, og du har
altid en lækker olie til salater eller madlavning.
Du kan også komme en blanding af forskellige urter i olie eller eddike – så kan
du lave din helt egen ”slotsaftapning”.
Kryddersalt
Du kan også her bruge én enkel krydderurt, eller du kan lave din helt egen
blanding. Du plukker én eller flere krydderurter og blender dem til en fin grøn
pasta. Derefter blander du den samme mængde salt (som der var pasta) i
blenderen og blender det hele sammen.
Den grønne masse tørres, til den er helt gennemtør. Så har du den fineste

FlexNyt, uge 38, 2016

John Tranums Vej 25
6705 Esbjerg Ø.

Majsmarken 1
7190 Billund

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 38, 2016

kryddersalt, som fint kan holde sig vinteren over.

Info

Sprøjteopdateringskursus for væksthusgartnere 2016
Alle, der har et sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, skal
have et opfølgningskursus hver fjerde år. Har du
været på opfølgningskursus i perioden 1. juli 2012 til
30. juni 2013, skal du på opfølgningskursus inden 1.
juli 2017.
Læs mere på www.gartneriraadgivningen.dk.
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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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