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Tjek vintersæd for manganmangel
En mild vinter med mindre nedbør end normalt giver en stor risiko for
manganmangel i starten af vækstsæsonen 2019. Væksten på markerne er i
gang, så derfor bør du tjekke vintersæden for manganmangel NU.
Vintersæden er i mange marker blevet etableret i et løst og tørt såbed, og den
efterfølgende beskedne mængde nedbør giver en stor risiko for manganmangel.
Efteråret og vinteren har været mild og mange vintersædsmarker har udviklet sig
godt, og her sidst på vinteren fremstår markerne kraftige og forholdsvist langt
fremme i udviklingen.
Manganmangel ses ofte efter nogle dage med flot blå himmel. Vi anbefaler
derfor at udsprøjte mangan på alle arealer, hvor der erfaringsvis er
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manganmangel. Hvis der konstateres manganmangel, behandles hurtigst muligt,
men husk, at der skal være vækst i afgrøden, før bladene kan optage mangan.
Økonomi

Kapitelstakster 2018
Tørke og dårlig høst sender kornpriserne i vejret. Den dårlige høst i 2018 forårsaget af sommerens tørke har ført til højere priser på både byg og hvede.

En pris for byg på 134 kr./hkg og for hvede på 136 kr./hkg - en stigning på hhv.
21 % og 27 % i forhold til 2017, er det højeste niveau i fem år. Det var dog under
rekordniveauet på ca. 160 kr./hkg for både byg og hvede i 2012, hvor udviklingen på verdensmarkedet drev prisen op.
Høsten i 2018 var 28 % mindre end i 2017 og også væsentligt lavere end i de
foregående år. Dermed er udbuddet af korn faldet både i Danmark og vores nabolande, som også var ramt af tørken.
Find kapitelstaksterne for 2018 her: www.dst.dk/Indberet/kapitelstakster.
Info

Når landmænd rammes af arbejdsulykker
Selvstændige, herunder medarbejdende ægtefæller, er ikke automatisk dækket
af en arbejdsskadeforsikring – så husk at tegne en særskilt forsikring.
Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Naar-landmaend-rammes-afarbejdsulykker.

Tro- og loveerklæring 2019 – hvis dit hestepas eller ejercertifikat er bortkommet

Heste

Hvis du har mistet dit hestepas eller dit ejercertifikat, er det muligt at udstede et
duplikateksemplar.
Hent ansøgningsskema her: www.landbrugsinfo.dk/Hestepas/Troog_loveerklaering
Info

Nyt om ansøgninger om tilskud til skov med biodiversitetsformål og privat skovrejsning i 2019
Årets ansøgningsrunde for tilskudsordningen for skov med biodiversitetsformål
planlægges gennemført fra 2. maj 2019 til 1. juli 2019.
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Årets ansøgningsrunde for tilskudsordningen for privat skovrejsning vil være
åben fra 2. juli til 30. august 2019.
Læs om ordningerne og hvilke ændringer, der bliver gennemført i 2019, her:
lbst.dk/ansoegninger-om-tilskud-til-skov-med-biodiversitetsformaal.
Økologi

Sådan bliver økologikontrollen i 2019
Antallet af økologikontroller på den enkelte bedrift er uændret i
2019, men der er blevet flere økologiske bedrifter at kontrollere.
Landbrugsstyrelsen har planlagt en årlig kontrol på alle 3.928
økologiske bedrifter i 2019. Kontrollen på nye bedrifter, der
søger autorisation i løbet af indeværende år, vil blive planlagt
efterhånden som ansøgningerne bliver færdigbehandlet.
Ligesom sidste år vil 5 pct. af de årlige kontroller blive gennemført som
uvarslede kontrolbesøg.
Læs mere om kontrollerne, og hvordan du bliver varslet om øko-kontrol.
lbst.dk/saadan-bliver-oekologikontrollen-i-2019.

Mark

Få en god bestand af kløver i marken
Der er rigtig mange penge i at vælge den rigtige blanding
af kløvergræs. Så husk at det er dig, som vælger
græsblanding og ikke en tilfældig frøhandler – det er før
set, at kunden er kommet hjem med dét, der lige var på
hylden – og som ikke egnede sig særlig godt til det formål,
det var tiltænkt.
Foråret og sommertiden er over os, og såtiden nærmer sig. Dermed skal der
også sås nyt udlæg. Her er det vigtigt, at sådybden højst er 1 til 2 cm for græs
og især kløver. Ved dybere såning af kløver mister du det halve af
kløverplanterne. Tjek derfor sådybden efter at have sået 50 meter. Sådybden
måles fra det øverste af såsporet til frøet, og du må gerne kunne se 15 til 20% af
frøene på overfladen af såsporet som sikkerhed for, at der ikke sås for dybt.
Afstanden mellem såskærene anbefales højst at være 12,5 cm. Hvis du øger
afstanden til hhv. 15,0 og 16,5, giver det et lidt lavere udbytte og en mere åben
afgrøde i udlægsåret (Kilde: Torben Frandsen, SEGES). En åben afgrøde øger
risikoen for ukrudt især skræpper og tidsler i det første år. Hvis der er større
afstand, hvad den er på nogle nyere såmaskiner, kan udlægget sås af 2 gange
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med en lidt forskudt såretning. Det kan i øvrigt være fordelagtigt andre steder
også.

Overvintring af græsmarker
Det kunne tyde på, at det bliver tidligt forår i
år. Græsmarkerne er begyndt at røre på sig,
og derfor er det vigtigt, at du får vurderet
dine græsmarker, især de ældre. Der skal
ikke være større pletter med dødt græs eller
bar jord på grund af optrædning, medmindre
der er en meget aktiv hvidkløverbestand,
som kan ”fylde hullet”. Der må ikke mangle mere end 5 % af planterne på arealer med rent græs og højest 10 % på arealer med kløvergræs. Du kan tælle antallet af græsplanter (både græs og kløver) i sårækken. Der skal være 20-25
planter pr. meter sårække i slætmarker og 30-40 i marker til afgræsning.
Det ser ud til, at muldvarpen har gode vilkår i denne milde vinter. Derfor kan
muldskud blive en plage i sommer. Så derfor - sæt en bekæmpelse ind tidligt.
Især på slætmarkerne skal muldskuddene jævnes, for at der ikke kommer jord i
ensilagen med en meget dårlig kvalitet til følge.
Generelt ser vi ikke så meget langt græs i år. Derfor vil der normalt ikke være
behov for at strigle græsmarkerne. Det kan dog være nødvendigt, der hvor dyrene har gået hele vinteren og trådt jorden sammen.
De steder, hvor plantedækket ikke er i orden, skal marken lægges om. Der må
ikke være ret mange pletter større end en gummistøvle størrelse 45 (for at citere
en afgået landskonsulent). Du skal dog lige sikre dig, at din fodersituation er i
orden og overveje, hvordan du bedst får en ny græsmark. Den hurtigste måde er
ved at udlægge det nye græs i en grønafgrøde, grønbyg eller grønært, som kan
høstes fra midten af juni.
Hvis der er en tynd bestand af græs med mindre bare pletter i marken, eller
marken bare ikke kan undværes, kan den i visse tilfælde repareres ved isåning.
Det gælder især yngre græsmarker. Vores erfaring er, at det sjældent kan svare
sig at så noget i ældre kløvergræsmarker, da udbyttet af isåningen bliver for dårligt.

På lettere jord kan isåningen ske med en alm. radsåmaskine, hvis såskærene
strammes godt op, og der tromles bagefter. På svære jordtyper bør der anvendes en såmaskine med skiveskær. Brug en tidlig blanding, hvis græsmarken
skal ligge i flere år, brug italiensk rajgræs eller hybridrajgræs, hvis den blot skal
holde denne sæson.
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Acceptér aldrig en dårlig græsmark! – eller sagt på en anden måde ”er du i tvivl
så pløj”.
Har du en græsmark, som var rigelig lang fra efteråret af, kan det være gavnligt
at strigle græsmarken, så du kan få fjernet vissent græs, så der kan komme lys
og luft til planterne. Pas på ikke at ødelægge hvidkløverens udløbere alt for meget. Græsset skal være tørt, når der strigles, så det kan smuldre. På efterårsudlagt græs og på mildere jordtyper vil det være fornuftigt at få tromlet arealet for
småsten, som er løftet op af frosten.
Er du i tvivl så kontakt din rådgiver.
Mark

Handelsgødning til kløvergræsmarken
Den første tildeling af kvælstof i handelsgødning kan ske ved begyndende
vækst. Ved fordeling af kvælstof i handelsgødning er det vigtigt at tage hensyn til
den aktuelle bestand af kløver i marken og antal år med kløvergræs på arealet.
I år ser det ud til, at det bliver tidligt forår, og den første tildeling af
handelsgødning kan ske, når det første ”forårstjek” er gennemført, og der kan
konstateres begyndende rodvækst. I skrivende stund ser det ud til, at der er en
rimeligt god bestand af kløver og græs.
En tidlig tilførsel af kvælstof øger antallet af skud på græsset. Stigende
mængder kvælstof har en stor positiv effekt på udbyttet af foderenheder, men
ikke på udbyttet af protein i en veletableret mark med kløvergræs. Ønsker du at
have et højere indhold af protein i kløvergræs, skal du forsøge at øge andelen af
græsmarksbælgplanter (hvidkløver) på afgræsningsarealet. Det er især den
første tildeling af kvælstof, der skal være moderat, hvis du ønsker at bibeholde
en stor andel på afgræsningsarealet.

OBS!

Indberet dit gødningsregnskab for 2017/2018 senest 1. april
Gødningsregnskaberne for planperioden 2017/2018 skal indberettes senest
marts måned. Alle medlemmer af Register for Gødningsregnskab skal hvert år
indberette gødningsregnskab for den seneste planperiode.
Læs mere her: lbst.dk/goedningsregnskab-for-20172018-senest 31. marts.

Kvæg

Nu udbetaler Landbrugsstyrelsen slagtepræmie for 2018
Der blev i 2018 slagtet ca. 245.500 dyr, hvilket er ca. 6.500 flere end i 2017. Lidt
over 4.000 landmænd er både tilmeldt ordningen og har slagtet mindst 5
præmieberettigede dyr. De får udbetalt 731 kr. pr. dyr. Da den samlede pulje er
uændret, er præmien pr. dyr lidt lavere end præmien i 2017.
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Læs mere her: lbst.dk/slagtepraemie-for-2018.
OBS!

Du kan søge om tilskud til etablering af åbne minivådområder
og minivådområder med filtermatrice frem til 30. april
Fra 1. marts kan du være med til at løfte den vigtige opgave med at etablere
minivådområder. Ordningen åbner for anden gang med flere nye tiltag bl.a.
mulighed for forskudsudbetaling på 50 % af etableringstilskuddet.
Ansøgningsrunden for tilskud til etablering af åbne minivådområder og
minivådområder med filtermatrice er åben og åben til og med 30. april 2019.
Læs mere her: lbst.dk/tilskud-til-etablering-af-aabne-minivaadomraader.

Fjerkræ

Husk kråsemateriale til hønsene
Hvis hønsene går i hønsegård, og den er godt
”smattet” efter vinteren, kan hønsene komme til at
mangle grus og småsten, som de bruger til
kråsemateriale. Hvis hønseklatterne begynder at
se lidt ”uldne” ud, kan det være tegn på, at
hønsene mangler kråsemateriale. Så hvis
hønsegården efter vinterens regn ligner en stor kage, kan det være en god idé at
lave et lille hjørne med sand og grus. Så skal de nok selv finde de småsten, de
har brug for.

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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