Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2017

FlexNyt

2 kr. pr. ha til innovation – nu på fakturaen
Har du raps i markplanen?
Tilladt at ammoniakbehandle halm i resten af 2017 i hele landet med
undtagelse af Bornholm
Høstudbytter på SortInfo – 2017
Rester af kemikalier i vandværker
Tilskud til naturpleje – husk fristen for pleje af arealerne
Hitliste for Boer og Nubiske geder samt får og væddere – august 2017
Fakta om vådområde-projekter
Øko-markvandring i Solsikke
Bliv klogere sammen med øko-landmænd fra resten af Europa
Kom til temadag eller informationsmøde om naturpleje

Indhold

2 kr. pr. ha til innovation – nu på fakturaen

Mark

For alle markarealer bliver kunder på denne måneds faktura opkrævet et lille
beløb, der skal sikre innovation på SEGES
Tekst: Lilli Snekmose, redaktør
Beslutningen er omdiskuteret, men ejerforeningerne bag SAGRO har besluttet at
imødekomme et ønske fra L&F Planteproduktion om at opkræve et bidrag hos
alle kunder. Bidraget er på 2 kr. pr. ha, og pengene går til at opretholde forsøg,
udvikling og fagligt beredskab på SEGES.
Der opkræves ud fra den konkrete kundes markareal.
Det ekstra bidrag til udviklingen på planteområdet er begrundet i, at
promilleafgiftsfonde og andre fonde, der hidtil har finansieret meget
udviklingsarbejde, er ved at tørre ud. Samtidig kræver flere fonde i stigende
grad, at landbruget selv medfinansierer.
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Specielt inden for planteavl er der den ekstra udfordring, at området ikke
modtager produktionsafgifter, som det sker inden for kvæg og svin.
Den nye opkrævning er beregnet til på landsplan at indbringe 4,4 mio. kr., og det
skulle være nok til at fylde det finansieringshul, der er opstået.
Har du spørgsmål til den nye opkrævning, er det din lokale
landboforeningsformand, du skal tage kontakt til.
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Tilladt at ammoniakbehandle halm i resten af 2017 i hele landet
med undtagelse af Bornholm
Det ustabile vejr har nu udløst tilladelse til ammoniakbehandling af halm i hele
landet med undtagelse af Bornholm. Tilladelse til ammoniakbehandling gives ud
fra en fastlagt model med antal regnvejrsdage, opgjort i DMI’s otte regioner.
Tilladelsen udløses, hvis antallet af regnvejrsdage er over 14 i en treugers
periode begyndende ved uge 31. Perioden, der bliver opgjort i regnvejrsdage,
går til og med uge 37.
Forbuddet mod ammoniakbehandling af halm skyldes kravet om reduktion af
ammoniakemissionen. Der er imidlertid mulighed for tilladelse, hvis vejret er
meget vådt, netop for at kunne redde store værdier i halm og for at kunne undgå
anvendelse af sundhedsskadeligt halm, hvor mug og svampe har haft frit spil.
Den mulighed for fravigelse fra det generelle forbud, skal der selvfølgelig værnes
om ved kun at anvende ammoniak, hvis det er strengt nødvendigt.
Se her, hvordan halm konserveres med ammoniak, hvis det er nødvendigt.
Reglerne i § 19 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen er følgende: ”Der må ikke
anvendes ammoniak til ludning af halm. Forbuddet gælder dog ikke i kommuner,
der helt eller hovedsageligt er beliggende inden for en af Danmarks
Meteorologiske Institut (DMI) afgrænset region, når der i uge 31-33, uge 32-34,
uge 33-35, uge 34-36 eller uge 35-37 har været mere end 14 nedbørsdøgn, hvor
døgnnedbøren har været større end eller lig med 0,1 mm nedbør i den
pågældende region ifølge opgørelser og definitioner fra DMI. Miljøstyrelsen
annoncerer på internettet, hvilke kommuner der det pågældende år er omfattet
af 1. pkt.”
Nedbøren opgøres på kommunebasis af DMI – det er altså ikke tilstrækkeligt, at
kravene bliver opfyldt netop der, hvor du bor!
Kilde: Kvæginfo 2527/21-8-2017

Høstudbytter på SortInfo – 2017
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt de økologiske forsøg.
Se de seneste resultater på LandbrugsInfo
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Info

Rester af kemikalier i vandværker
Der har været en del omtale i dagspressen af, at man har fundet rester af
Chloridazon i nogle vandværker. Kemikaliet blev bruget til ukrudtsbekæmpelse i
bl.a. foderroer. Kemikaliet, som der er tale om, er midlet, som gik under navnet
Pyramin. Det har ikke været tilladt at bruge pyramin siden 1996.

Tilskud til naturpleje – husk fristen for pleje af arealerne
Det er snart tiden for, at arealer i den 5-årige plejegræsordning 'Pleje af græsog naturarealer' skal opfylde kontrolkravene. Læs, hvad du skal gøre, hvis
arealerne er for våde.
I den 5-årige plejegræsordning 'Pleje af græs- og naturarealer' skal
kontrolkravene snart være opfyldt. Tidspunktet afhænger af, hvilket år tilsagnet
er gældende fra:
15. september for tilsagn fra 2015 og frem (type 66/67)
31. august for tilsagn indgået før 2015 (type 56/57)
Arealer med kontrol efter synligt afgræsning kontrolleres efter, om der er søgt
Grundbetaling til arealerne eller ej:
Arealer med Grundbetaling: Min. 50 pct. af plantedækket er tydeligt afbidt og
mindre end 40 cm.
Arealer uden Grundbetaling: Min. 50 pct. af plantedækket er tydeligt afbidt. På
arealer med lyng skal mindst 50 pct. af planterne mellem lyngen være tydeligt
afbidt. Bemærk, at denne undtagelse kun gælder lyng og ikke f.eks. revling eller
andre dværgbuske.
Særligt for tilsagn fra før 2015, gælder dog, at selvom der ikke blev søgt
Enkeltbetaling til et areal, som kan opfylde betingelserne for Enkeltbetaling, så
gælder plantehøjdekravet (de 40 cm) alligevel.
Arealer over 100 m2, der ikke opfylder kravene, skal trækkes ud af ansøgningen.
For arealer med kontrol efter fast græsningstryk gælder andre regler.
Kontakt din rådgiver, hvis du er i tvivl.
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Geder

Hitliste for Boer og Nubiske geder samt får og væddere – august 2017
Hitlisterne er et katalog over geder samt ældre og yngre bukke med de højeste
indekser inden for hver race. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater.
Læs mere på LandbrugsInfo:
Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere - august 2017
Hitliste for Boer og Nubiske geder - august 2017

Vådområde

Fakta om vådområde-projekter
Ny hjemmeside samler nyttige informationer til lodsejere og rådgivere om det at
gennemføre et vådområdeprojekt. Læs de fire faktaark, og du er klædt godt på til
at forstå processen i et vådområdeprojekt.
Det er vigtigt for lodsejere at forstå de muligheder, der ligger i køb og salg af
projektjord, jordfordeling eller 20-årigt fastholdelsestilskud.
SEGES har samlet viden til lodsejere og rådgivere på vådområder. På siden
finder du blandt andet:

Arrangementer

•

Informationer om de faser, som indgår i et vådområdeprojekt

•

Faktaark som bl.a. beskriver incitamenter for lodsejere, effekt af
vådområder, jordfordeling og økonomi

•

Film

•

Artikler, som omhandler forskellige trin i processen.

Øko-markvandring i Solsikke
Kom til markvandring i de økologiske solsikkesortsforsøg d. 7. september
kl. 13-15.
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Program
•

Velkomst. Tankerne bag dyrkning af solsikker som ny afgrøde i Danmark
og fremvisning af sortsforsøg v. Malene Theilgaard, SEGES

•

Solsikker som foder til æglæggende høns. Den ernæringsmæssige
vinkel v. Niels Finn Johansen, SEGES

•

Praktisk erfaring med dyrkning af solsikker, samt fodring til egne
høns v. Johan Erichsen, landmand Skærbæk

Find vej
Kør efter krydset mellem Hydevadvej og Hellevad-Bovvej, 6230 Rødekro, syd for
Hellevad. Forsøget ligger ved en grusvej i forlængelse af Hydevadvej på den
anden side af Hellevad-Bovvej i en majsmark.
Tilmelding og yderligere information
Tilmelding er ikke nødvendig, men modtages gerne. Kontakt Malene Theilgaard
for yderligere information på mate@seges.dk.
Økologi

Bliv klogere sammen med øko-landmænd fra resten af Europa
Besøg farmknowledge.org og bliv inspireret af andre økologiske landmænd og
konsulenter fra hele Europa.
Platformen indeholder links til alverdens viden inden for emner som bl.a.: metoder til direkte såning, vurdering af din jords frugtbarhed, sædskifteplanlægning,
ukrudtsbekæmpelse og valg af efterafgrøder. Det meste er på engelsk og tysk,
men der findes også flere danske faktaark. Læs beskrivelsen af, hvordan du
bruger siden, inden du går i gang – det vil afhjælpe nogle problemer!
Se mere på LandbrugsInfo.

Arrangementer

Kom til temadag eller informationsmøde om naturpleje
Du kan stadig nå at deltage i gratis temadage for landmænd eller
informationsmøder om naturpleje for landmænd og konsulenter, som
Landbrugsstyrelsen finansierer. SEGES står for at afholde kurserne, hvor du kan
høre om reglerne for tilskud til naturplejearealer, kontrol og hvordan du bedst
plejer dine græs- og naturarealer.
Igen i år tilbyder Landbrugsstyrelsen temadage og informationsmøder om
naturpleje:
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•

Du får nyeste viden om tilskudsmulighederne til naturpleje

•

Du oplever andre landmænds praktiske erfaringer med naturpleje

•

Du hører om, hvordan du undgår at overtræde tilskudsreglerne.

Du er velkommen til at deltage i både temadage og kortere informationsmøder,
og begge dele er gratis.
Se mere om program, tid og sted på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens
hjemmeside.

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, VKST, 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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