Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 18, 2019

FlexNyt

Minivådområder: Landbrugsstyrelsen udskyder ansøgningsfristen til 3.
maj og ændrer i behandlingen af tilsagn
Værktøjer til styring af afgræsning – supplement til sidste nummers
artikel og nu med link
Ukrudtsbekæmpelse i græsmarken
Bæredygtighedskonsulenter i Danmark
3 skilte til god smittebeskyttelse ved besøg i besætningen
Fugleelskere og landmænd går sammen om at hjælpe viben
Almindelige regler for voldgift om heste
Markvandringer sommeren 2019
Lempeligere regler giver mulighed for flere andre træer i poppelplantager
Hjemmeproducerede læggekartofler på øko-omlægningsarealer
Der er kyllinger på vej!

Indhold

Minivådområder: Landbrugsstyrelsen udskyder ansøgningsfristen til 3. maj og ændrer i behandlingen af tilsagn
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Ansøgningsrunden for tilskud til etablering af åbne minivådområder og
minivådområder med filtermatrice lukker 3. maj i stedet for 30. april 2019. På
grund af it-udfordringer ændrer Landbrugsstyrelsen fremgangsmåden for
behandlingen af ansøgningerne. Det gør de, for at du kan gå i gang som
planlagt.
Læs mere her: lbst.dk/nyheder/minivaadomraader-vi-udskyderansoegningsfristen.
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Værktøjer til styring af afgræsning – supplement til sidste
nummers
artikel og nu med link

Mark

Bag en vellykket afgræsning ligger en grundig planlægning, styring og opfølgning af forløbet.
Afgræsningsprognose
Afgræsningsprognosen giver et overblik over den forventede græsvækst og foderværdi for kommende uge på baggrund af lokale klimadata. Væksten vises
som FEN pr. hektar pr. dag, og græssets foderværdi som MJ NEL pr. kg tørstof,
proteinindhold og sukkerindhold. Plot selv ind, hvor du bor, så den passer til dit
område. Afgræsningsprognosen er dermed et værdifuldt redskab til at hjælpe dig
gennem afgræsningssæsonen.
www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Kvaeg - kræver login til LandbrugsInfo.
www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/konventionel - kræver login til LandbrugsInfo.

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarken
Ofte er der ikke behov for ukrudtsbekæmpelse på græsarealer. Intensiv pleje
ved flere slæt eller afpudsninger er ofte tilstrækkelig til at give græsset et
forspring i forhold til ukrudtet. I ældre og varige græsmarker med tynd
plantebestand kan det dog være nødvendigt at gøre en indsats, som du ofte kan
klare med pletsprøjtninger.
Græs uden kløver
Ukrudt bekæmpes, når græs og ukrudt er i god vækst efter slæt eller
afgræsning, eller på ny genvækst efter afhugning i eftersommeren.
Skræpper, stor nælde og andet rodukrudt skal være 15-25 cm høje, så
saftstrømmen transporterer aktivstoffet ned i rødderne. Det kan være nødvendigt
at gennemføre bekæmpelse af rodukrudt to år i træk.
Græs med kløver
I foråret kan Harmony SX hæmme græsvæksten, derfor skal du anvende midlet i
juli/august. Sprøjtning skal ske på genvækst 2-3 uger efter afpudsning eller
afgræsning.
Midler, der normalt kun anvendes i rent græs, kan også anvendes i græs med
kløver, hvis du vælger at prioritere at få ryddet op i ukrudtet og accepterer, at
kløveren bliver sprøjtet bort.
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Vår- og engbrandbæger
Vår- og engbrandbæger er giftige plantearter (engbrandbæger er værst), og derfor meget uønskede. Det gælder især græsafgrøder, der skal opfodres som ensilage eller hø. Dyrene har svært ved at sortere de giftige planter fra - specielt for
hø, da bitterstofferne forsvinder ved tørring, men giftigheden forbliver i planten.
Bekæmpelse af vår- og engbrandbæger er i foråret håndlugning, afpudsning,
hvor det afslåede plantemateriale bortskaffes.
Den bedste bekæmpelse af brandbæger får du ved at sprøjte med Harmony SX
i august måned, da det er her, de nye planter spirer frem.
Kontakt din rådgiver med hensyn til øvrige ukrudtsmidler, mængder og sprøjtetidspunkter.

Info

Bæredygtighedskonsulenter i Danmark
Nu er der mulighed for at få bæredygtigheden på din bedrift vurderet med et
bæredygtighedstjek.
Hvis du er interesseret i at høre mere eller få et bæredygtighedstjek, kan du
kontakte en af de certificerede RISE bæredygtighedskonsulenter.
Se hvor du skal henvende dig: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/baeredygtighed.

3 skilte til god smittebeskyttelse ved besøg i besætningen
SEGES har lavet tre skilte til ophængning, som gør besøgende opmærksomme
på dine ønsker til god smittebeskyttelse: Velkommen til vores bedrift, Før du går
ind til dyrene og Tak for besøget.
Se skiltene her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Skilte-til-god-smittebeskyttelseved-besog.
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Fugleelskere og landmænd går sammen om at hjælpe viben
Viben er truet. Den lille fugl er gået tilbage med 75 procent siden 1976. Derfor
har Dansk Ornitologisk Forening og Landbrug & Fødevarer nu slået sig sammen
for at standse tilbagegangen af danske viber.
Viben er en sand forårsbebuder. Desværre bliver det sværere og sværere at
spotte den lille fugl på den danske forårshimmel.
Tilbagegangen skyldes især mangel på gode levesteder, der betyder, at vibens
unger har svært ved at overleve.
Derfor går Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening sammen om
at sætte fokus på tilbagegangen i agerlandets fugle og bidrage til at skabe bedre
vilkår for viben på marker, hvor landmanden ønsker at gøre en ekstra indsats for
den besungne og tidligere karakterfugl i det åbne danske landskab.
Det sker med den fælles kampagne "Sammen om at hjælpe viben", der blandt
andet skal guide landmændene til at hjælpe de trængte viber.
Kampagnen "Sammen om at hjælpe viben" består blandt andet af en række
konkrete tiltag som landmændene kan udføre for at hjælpe viben. De er blevet til
i et fagligt samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og SEGES.
Ud over at gavne viben vil tiltagene også give bedre levemuligheder for andre af
landbrugslandets planter og dyr.
Derudover opfordres landmændene også til at indlede et samarbejde med den
lokale ornitolog om at styrke viben i deres lokalområde.
I forbindelse med kampagnen lancerer både Dansk Ornitologisk Forening og
Landbrug & Fødevarer hjemmesider, hvor interesserede kan læse mere om viben: www.dof.dk/vibe og www.lf.dk/viben.
Heste

Almindelige regler for voldgift om heste
Hestevoldgiften har til formål at træffe hurtige og kompetente afgørelser i
tvistsager vedrørende heste.
www.landbrugsinfo.dk/heste/voldgift.

Arrangementer

Markvandringer sommeren 2019
Kom ud og se SEGES’ økologiske Landsforsøg, når der til sommer afholdes
markvandringer i hele landet i samarbejde med de lokale rådgivningsvirksomheder.
Se hvor og hvornår det sker: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Markvandringer.
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Lempeligere regler giver mulighed for flere andre træer i poppelplantager
Ændring af reglerne for grundbetaling giver bl.a. bedre mulighed for at holde
grise på arealer, hvor der er lavskov med poppel. Nu kan landmænd fx plante
stedsegrønne træer til skygge og læ for grisene eller træer, som kan give frugt
og nødder som supplement til grisenes foder.
Læs mere om de ændrede regler her: lbst.dk/nyheder/lempeligere-regler.

Økologi

Hjemmeproducerede læggekartofler på øko-omlægningsarealer
Det er muligt at dyrke læggekartofler til økologisk produktion på arealer under
omlægning til økologi. Kravene er, at kartoflerne lægges efter
omlægningsdatoen på marken, og at de efter høst kun bruges til
læggemateriale.
For flere oplysninger kontakt din øko-rådgiver.

Kyllinger

Der er kyllinger på vej!
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 foder- 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.
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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.
Når kyllingerne er fjersatte og kan undvære varmen, fodres med voksefoder.
Dyrene skal altid have adgang til friskt vand - 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.

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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