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Indhold

Heste

Aggressive følhopper
Det er altafgørende for vores omgang med heste, at de gøres fortrolige med
mennesker, og du kan ikke starte for tidligt i føllets liv. Der kan være nogle
hopper, som efter folingen kan være meget beskyttende over for deres føl og
derfor aggressive over for mennesker.
Det er ikke sjældent, at hopper bliver sådan, men du bør overveje til en anden
gang, om det er en god hoppe at avle på, for føllet lærer helt fra starten af
moderens adfærd.
Såfremt følhoppen bliver aggressiv efter folingen, er det en god ide i
begyndelsen ikke at nærme sig føllet,
men bare vise moderen, at man ikke er
til fare for føllet. Hoppen ønsker, at du
fjerner dig, og derfor kan man bruge dét
at fjerne sig som en forstærkning. Først
kan man nærme sig hoppen og derefter
fjerne sig, inden man når til det sted,
hvor hun reagerer og så næste gang gå
lidt nærmere, uden at det bliver så tæt,
at hun reagerer. På den måde kan du vænne hoppen til, at der ikke sker noget.
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Når det er muligt, rør lige ved hende og så væk igen. Det er en god idé med
”godbidder”.
Efterhånden som hun tager det mere roligt, kan du begynde at røre føllet, og
husk at belønne moderen, når du får lov til at røre føllet.

Høns

Kyllingerne kommer
Der er ikke de store problemer, når der ruges ved naturmetoden. Hønen (kyllingeføreren) er som regel omhyggelig med sine kyllinger, hun lærer dem hurtigt at
spise og drikke samt varmer dem, når de har behov. Pladsen til kyllingerne bør
være et rent, trækfrit rum med et godt lag skarpt, tørt sand og med en rumtemperatur på 15-18 grader samt frisk luft. Sand og strøelse skal være tørt, da de
nyudklækkede kyllinger kan få lungebetændelse.
Når æggene klækker, er det bedst at lade kyllingerne blive i rugemaskinen i ca.
24 timer.
Efter disse 24 timer må der en kunstig kyllingemoder til. En kyllingemoder kan
bestå af en god stor kasse med en varmepære i en passende højde, så varmen
spredes ud i hele kassen. Der skal være en temperatur under pæren på 32-36
grader.
I kassen skal der være et godt lag skarpt, tørt sand. Lige udenfor varmekassen
anbringes fodertrug og vandtrug, så kyllingerne skal ud af kassen. Man lærer
kyllingerne at spise ved at kradse let i sandet og fodertruget med en finger. Små
bankelyde er noget, som minder kyllingerne om skrukhønens adfærd og er en
lyd, de genkender, når de skal lære at spise.
Efter seks dage trappes varmen
langsomt ned, og efter ca. 5-6 uger
kan de klare sig med en rumvarme
på 20-22 grader.
Du kan også få en skrukhøne til at
adoptere kyllingerne. Den bedste
metode er at liste sig ind i hønsehuset om natten, mens skrukhønen
sover. Forsigtigt tages æggene væk, og kyllingerne lægges ind under hønen i
stedet. Næste dag passer hønen som regel gladeligt de små kyllinger. Dette må
selvfølgelig ikke foretages, såfremt hønen i forvejen ligger på befrugtede æg.
De helt små kyllinger kalder man i reglen daggamle kyllinger. Disse kyllinger
fodres med et kyllingefoder, der kaldes startfoder.
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Når kyllingerne er fjersatte og kan undvære varmen, fodres med voksefoder.
Dyrene skal altid have adgang til friskt vand og stil ikke vandtruget lige i solen.
Kyllinger har godt af grøntfoder, men det bør snittes fint og altid være friskplukket. Giv ikke mere, end der spises op. Det er også en god idé at tilsætte vitaminer i vandet, så det sikres, at kyllingerne får, hvad de behøver.
Info

Husk rydningspligten
På landbrugsarealer må der ikke være opvækst af træer og buske, der er mere
end fem år gamle regnet fra d. 1. september 2004. Vær opmærksom på, at der
ved rydning af arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 kan være
tilfælde, hvor en rydning forudsætter forudgående dispensation. Hvis arealer
etableres med anden natur f.eks. ved tilplantning eller selvsåning, skal der
indsendes en anmeldelse til kommunen. Dermed fritages arealet for
rydningspligten.
Rydningspligten indebærer, at på arealer med status som landbrugsjord skal
opvækst af træer og buske ryddes minimum hvert femte år. Du kan overholde
rydningspligten ved f.eks. slåning eller afgræsning efter behov.

Vær derfor opmærksom på, om der på landbrugsjord er opvækst af selvsåede
træer og buske, der er mere end fem år gamle regnet fra lovens indførsel i 2004.
Læs mere på LandbrugsInfo eller kontakt din rådgiver.
Vær opmærksom på, at siden kræver abonnement til LandbrugsInfo.
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Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion er opdateret
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ”Vejledning om
Økologisk Jordbrugsproduktion” er opdateret, og du
kan finde den nyeste udgave på deres hjemmeside.
Vejledningen trådte i kraft 28. april 2017. Det er
blandt andet lovgivningsmæssige ændringer i
forhold til beplantningskrav, udeareal og
tomgangsperiode for fjerkræ, samt nye afsnit, der
omhandler økologiske bier, kaniner og hjortedyr.
Vejledningen kan købes i en trykt udgave. Pris 250
kr. pr. stk. pr. vejledning
Læs vejledningen på Landbrugs- og
Fiskeristyrelsens hjemmeside

Humor får grønsagerne til at glide ned
I den kommende tid vil børnefamilier møde de kendte komikere Nikolaj Stokholm
og Brian Lykke i en række korte og humoristiske film på blandt andet Facebook.
Det skriver nyhedsbrevet gartnertidende.dk.
Filmene er en del af kampagnen ”En mere om dagen”, hvor Sæson med nemme
og simple tips gør det lettere for danskerne dagligt at spise bare én frugt eller
grønsag mere.
Børnefamilier ved, at det er vigtigt at spise frugt og grønt, men de har et beskeden engagement i frugt og grønt og bruger ikke særlig meget tid på madlavning.
Men da 80 procent af børnefamilierne spiser mindre end 300 gram frugt og grønt
om dagen, er der stort potentiale i at øge forbruget hos den gruppe.
Dog er 600 gram frugt og grønt om dagen uoverskueligt for de fleste. Kun knap
10 af danskerne når ifølge vores seneste undersøgelse op på de 600 gram frugt
og grønt om dagen.
Læs mere på www.gartnertidende.dk.
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Kursus

Kursustilbud til økologiske landmænd og driftsledere
Vil du gerne udfordres på din faglige viden? Går du med tanker om at optimere
produktionen på din bedrift? Så er MASTERCLASS-kurserne lige noget for dig.
Du bliver tanket op med ny viden på et fagligt højt niveau med henblik på at
optimere produktionen på egen bedrift.
Læs mere om programmerne her.

Arrangementer

SEGES udbyder en række gratis temadage og informationsmøder om naturpleje
SEGES udbyder en række gratis temadage og informationsmøder om
naturpleje. Målet er, at deltagerne får en god forståelse for de vigtigste regler for
tilskud til pleje af naturarealer og mere viden om effekten af naturplejen.
Læs mere om møder og tidspunkter på LandbrugsInfo.

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, 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,
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596
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