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Indhold

Det er nu tilladt at ammoniakbehandle halm i hele Jylland og på
Fyn, men fra 1. september er det tilladt i hele Danmark

Info

Det ustabile vejr har nu udløst tilladelse til ammoniakbehandling af halm i hele
Jylland og på Fyn, men samtidig vil dispensationen p.g.a. tørken træde i kraft
den 1. september, og den for gælder hele landet. Derfor nye afstandsregler fra
den 1. september.
Det er imidlertid meget vigtigt at iagttage, at fra den 1. september er tilladelsen
fulgt af afstandskrav. Det betyder, at stakkene med ammoniakbehandlet halm
skal stå mindst 300 meter fra kategori 1 - og - 2 natur. Vejledende kort med
kategori 1- og – 2 natur kan ses her. Tilladelsen gælder selvfølgelig kun på
konventionelle brug.
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Ændret bekendtgørelse for føring og indberetning af sprøjtejournaler som trådte i kraft 1. juli 2017
Jordbrugere med under 10 hektar har nu også pligt til at føre sprøjtejournal. Det
er præciseret i bekendtgørelsen, at alle professionelle jordbrugere er omfattet af
kravet om at føre sprøjtejournal.
Som konsekvens af ovenstående betyder det, at jordbrugere med et samlet dyrket areal på under 10 hektar også har pligt til at føre sprøjtejournal for anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til professionel brug. Kravet træder i kraft fra
planperioden 1. august 2018 - 31. juli 2019.
Der er ingen formkrav til sprøjtejournalen, man kan bruge en kalender, men nedenstående oplysninger skal fremgå efter hver sprøjtning.

• Hvilke pesticider, du sprøjter din mark med. Pesticidets handelsnavn skal
fremgå af journalen (og gerne registreringsnummer)
• Hvor meget du sprøjter din mark med. Angiv dosering pr. hektar eller m2
• Identifikation af marken/arealet, som du sprøjter (f.eks. marknummer)
• Hvor stort arealet er, som du sprøjter (i hektar eller m2)
• Hvornår du sprøjter (dato for hver sprøjtning)
• Hvad du dyrker på din mark (afgrøde/kultur)
• Dit CVR-nummer
• Anvendelse af afdriftsreducerende udstyr, hvis relevant (dette anvendes f.eks.
til at mindske afstandskrav langs vandløb og §3-områder)
Der er ikke krav om at indberette sprøjtejournalen til Miljøstyrelsen, men journalen skal opbevares i mindst 3 år.

Udsættelse af frister for efterafgrøder i 2018
Fristerne for etablering og destruktion af MFO, pligtige, målrettede og
husdyrefterafgrøder er i 2018 rykket 14 dage. Det vil sige, at fristen for
etablering er 3. september (bemærk at fristen er overskredet!), og fristen for
destruktion er 3. november.
Destruktionsdatoen for græsudlæg i majs afhænger af efterafgrødetypen. MFOgræsudlæg i majs må tidligst destrueres 8 uger efter høst af majsen.
Læs mere om de forskellige frister her:
www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning.
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Mark

Tørke: Hvis dit græsudlæg er gået ud
Hvad kan du gøre, hvis dit græsudlæg er visnet væk?
Hvis dit græsudlæg er gået ud på arealer over 100 m2, vil arealerne ikke blive
godkendt under nogen af efterafgrødeordningerne i en kontrolsituation. Hvis du
vil sikre dig, at du lever op til efterafgrødekravene, har du de muligheder, som er
beskrevet nedenfor.
Hvis du har sået græsudlæg i foråret eller starten af sommeren, men kan se, at
det er visnet væk, kan du i stedet etablere en efterafgrøde som erstatning. Det
må du gøre frem til 3. september. Husk, at hvis du etablerer en MFOefterafgrøde, skal du udså en blanding. Bemærk at fristen for såning er
overskredet!
Læs mere her lbst.dk/nyheder/toerke.

Udbringning af fast gødning i efteråret
I perioden fra 15. november til 1. februar må der, som hovedregel, ikke udbringes fast husdyrgødning. Fast husdyrgødning må udbringes på nogle arealer
frem til 15. november afhængig af jordtype, afgrøde og type af efterafgrøde. Der
er undtagelser, så kontakt din rådgiver inden du begynder udbringningen.
Udbring så vidt muligt fast gødning om foråret. Fast gødning har den største Nudnyttelse ved forårsudbringning inden såning af vårsæd, roer og majs.

Fjerkræ

Flere fund af fugleinfluenza på Lolland og Sydsjælland
DTU Veterinærinstituttet har konstateret højpatogen fugleinfluenza i flere vilde
fugle fundet i Saxkøbing på Lolland og Agersø ud for Skælskør. Nu opfordrer
Fødevarestyrelsen fjerkræejere i området til at holde deres fugle under tag.
Fødevarestyrelsen har fundet fugleinfluenza i vilde fugle siden foråret og
henover sommeren, hvor virus ellers ikke plejer at være i Danmark. De fleste
fund er gjort omkring Sydsjælland og øerne i Smålandshavet, som fx. Lolland.
Virus er dødelig for fuglene. Derfor råder Fødevarestyrelsen nu fjerkræejere i
området til at tage ekstra forholdsregler for at beskytte deres fjerkræ mod
smitten.
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”Sygdommen florerer på en årstid, hvor den slet ikke plejer at være i Danmark,
så det er en særlig situation. Derfor er der brug for, at fjerkræejere passer ekstra
godt på, så fugleinfluenza ikke kommer ind i en professionel besætning eller i en
hobbybesætning,” siger Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsen.
Rammes en professionel besætning af højpatogen fugleinfluenza, dør dyrene,
og al dansk eksport af fjerkræ lukker.
Læs mere om forholdsregler her: www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder

Kvæg

Kviehoteller og kvieopdræt skal huske årlige salmonellablodprøver
Alle kvieejendomme skal udtage blodprøver i forbindelse med salmonellaovervågningen. Kravet gælder også besætninger i niveau 1.
En del af den skærpede kontrol med salmonella-smitte omfatter krav om, at alle
kviehoteller og ejendomme med kvieopdræt skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt. Frekvensen afgøres af, hvor mange besætninger
der modtages dyr fra.
Hvis ejendommen kun modtager dyr fra én besætning, skal der udtages 8
blodprøver en gang årligt. Prøverne skal udtages af kvier, der er indsat indenfor
de seneste 2 måneder. Hvis der ikke er indsat 8 dyr indenfor de seneste 2
måneder, udtages blodprøverne af tidligere indsatte dyr.
Hvis ejendommen modtager dyr fra flere forskellige besætninger, skal der
udtages blodprøver 2 gange årligt. Det vil typisk dreje sig om kviehoteller. Der
skal tages 8 blodprøver med et interval på mindst 5 måneder og højst 8
måneder. Også i disse besætninger skal prøverne udtages af kvier indsat
indenfor de seneste 2 måneder.

Info

Bopælspligten skaber liv på landet
En kontrol viser, at langt de fleste overholder bopælspligten, der gælder, når
man køber eller overtager en landbrugsejendom. Se hvad bopælspligten omfatter, og hvordan du opfylder den her:
lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/bopaelspligten.
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Smag bliver vigtigere
Ny L&F-undersøgelse.
Når danskerne kun må vælge købet af en fødevare ud fra én enkelt parameter,
svarer de fleste (28 pct.), at smagen er det vigtigste kriterium. Det er en stigning
på 6 procentpoint i forhold til året før. Undersøgelsen viser også, at det oftere er
mænd, der lægger vægt på smag, mens kvinder oftere end mænd lægger mest
vægt på, at fødevaren er sund. Jo ældre man er, desto større vægt lægges på
fødevaresikkerheden.
Kilde: Landbrug og Fødevarer, markedsblik nr. 35.

Arrangement

Åbent Landbrug på Danmarks Kvægforskningscenter ved
AU-Foulum
Nu har du chancen for at få et unikt indblik i mælkeproduktion og kvægforskning,
når Danmarks Kvægforskningscenter den 16. september 2018 byder
velkommen til en spændende dag på et moderne højteknologisk kvægbrug.
Dørene er åbne fra kl. 10-16, og alle er velkomne.
Der er noget for enhver, når Danmarks Kvægforskningscenter ved AU-Foulum
slår dørene op til Åbent Landbrug. Kvægforskningscenteret er et moderne
landbrug og samtidigt et forskningssted, hvor der anvendes rigtigt meget
højteknologi i hverdagen. Derfor kan de besøgende se nærmere på
computerstyrede foderstationer, malkerobotter, aktivitetsmålere, automatiske
strømaskiner og en selvkørende rengøringsrobot på spalterne i løsdriftsstalden,
som rummer 210 malkekøer af racerne Holstein og Jersey.
For de voksne er der rig mulighed for at få et indblik i nogle af forsøgscentrets
mange forskningsprojekter. Af aktuel kvægforskning kan der blandt andet
fremvises emner som fodringsforsøg med tang til kalve, der handler om at
undersøge, om tang har en sundhedsfremmende effekt hos kalve og smågrise.
Der er også forsøg i gang, som undersøger, hvordan man hjælper malkekoen
bedst muligt i overgangen fra høj mælkeproduktion til ophør af malkning. I andre
projekter er der fokus på opstaldning og management samt dyrenes adfærd og
velfærd.
Læs mere her: anis.au.dk/aktuelt

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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