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Indhold

Arrangement

Besætningsbesøg mandag den 27. maj 2019 kl. 19.00
Spændende besætningsbesøg v/ Sydjysk Kødkvæg
mandag den 27. maj 2019, kl. 19.00 hos Bo Schnedler
Pedersen, Kærgård, Brandevej 40, 7323 Give.

Bo Pedersen har tidligere været formand for Deltidsudvalget i mange år, og driver et alsidigt deltids landbrug med en mindre produktions besætning af Limousine / krydsninger, herud over dyrkes der Jordbær, kartofler og fornyelig er der startet op med at dyrke asparges, vi kommer rundt og
ser alle produktioner.
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Vi slutter aftenen med hyggelig ammeko snak, til grill pølser og kaffe på
gården.
Pris 75 kr.
Tilmelding inden 25. maj på www.ammeko.dk
eller til Orla Kalhøj, 21 73 08 98

Vandregnskab online

Mark

Med afsæt i den aktuelle fordampning, nedbør og
egne registrerede vandinger, beregner Vandregnskab
Online automatisk udviklingen i markens indhold af
plantetilgængeligt vand, og sammenholder det med
afgrødens tørkefølsomhed.
I Vandregnskab Online kan du hver dag se det
konkrete behov for vanding af de enkelte marker.
Programmet beregner det daglige tab i kroner, hvis du undlader at vande.
Se hvordan du bestiller programmet:
www.seges.dk/software/plante/vandregnskab.
Kvæg

Salmonella: Husk kvartalsprøverne
Vær opmærksom på, at Fødevarestyrelsen fremover vil sende indskærpelser og
partshøringer til mælkeleverende besætningsejere, der ikke har fået udtaget
kvartalsblodprøver for Salmonella Dublin, efter at de er skiftet fra niveau 2 til
niveau 1.
Se reglerne her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Salmonella-Dublin.

Smitsomme kvægsygdomme
SEGES, Kvæg har ajourført beskrivelsen af en række kvægsygdomme. De
fleste sygdomme har været udryddet i mange år, men det er vigtigt at kende
dem, så der hurtigt kan iværksættes behandling, hvis de skulle dukke op igen.
Se beskrivelsen af sygdommene her: www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/sundhed-ogdyrevelfaerd.

Husk fristen for indskud på etablerings- og iværksætterkonto
(Haster!)

OBS!

Vil du trække indskud fra ved indkomstopgørelsen for 2018, skal du have
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indbetalt på en bankkonto (etableringskonto eller iværksætterkonto) i perioden
fra 16. maj 2018 til 15. maj 2019.
Læs mere om reglerne her: www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat.
Info

Der er kun få pesticidrester i danske fødevarer
Færre fødevarer på det danske
marked indeholder pesticider,
som overstiger grænseværdien.
Det viser en ny rapport, som DTU
Fødevareinstituttet har lavet for
Fødevarestyrelsen. (Pressemeddelelse, Publiceret: 2. maj 2019).

Det er sjældent, at de fødevarer,
som forbrugerne lægger i indkøbskurven i Danmark, har for mange rester af
pesticider.
I 2012 - 2017 har fødevaremyndighederne taget godt 13.000 prøver af forskellige fødevarer – for eksempel frugt, grønt, kød og børnemad. Prøveresultaterne
viser et fald i andelen af fødevarer med pesticidrester over grænseværdien i
forhold til tidligere. Hvor der i perioden 2012-2017 gennemsnitligt var pesticider
over grænseværdien i 1,4 % af prøverne, var der næsten dobbelt så mange prøver over grænseværdien i 2004-2011.
Undersøgelserne viser også, at der er færre pesticidrester i danske afgrøder
sammenlignet med udenlandske. Faktisk kan du nedsætte dit pesticidindtag
med ca. en tredjedel, hvis du vælger dansk producerede afgrøder, hvor det er
muligt - og yderligere, hvis du køber økologisk.
Se hele rapporten her: www.foedevarestyrelsen.dk/Kemiogfoedevarekvalitet.
Økologi

Sådan kontrollerer Landbrugsstyrelsen kravene til rengøringsprocedure i økologi
I Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion
(Økologivejledningen) 2019 fremgår det, at du ved
kontrol skal kunne fremvise eller redegøre for en
rengøringsprocedure, der skal sikre, at der ikke sker
sammenblanding eller forurening med produkter og
stoffer, der ikke er tilladt i økologisk produktion. Dette
vedrører både maskiner og opbevaringssteder i hele
din produktionskæde.
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Det er et krav i økologilovgivningen, at rengøring skal kunne dokumenteres.
Læs mere her: lbst.dk/nyheder/rengoeringsprocedure-i-oekologi.
Info

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo på din øko-bedrift
Ved mindre bestande af bjørneklo er rodstikning den bedste strategi. Roden
skæres over med en skarp spade lige under vækstpunktet i ca. 2-3 cm dybde.
Vækstpunktet sidder i den øverste del af roden, så det er vigtigt at få den del
med. Fordelen ved rodstikning er, at planten dør med det samme. Det
anbefales, at de opgravede rodstykker ikke kommer i kontakt med fugtig jord, for
at undgå at de gror videre. Rodstikning er lettest om foråret, når planterne er
små, eller om efteråret hvor bladene ikke længere er saftfyldte.
Hyppig slåning og afhugning af planten kan hæmme væksten.
Læs mere om bekæmpelse af bjørneklo og se en video:
www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Ukrudt.

Vildt

Få vejledning i, hvordan du undgår at skade vildt, når du høster
Allerede i midten af maj begynder den første høst af
græs, og i perioden fra primo maj til ultimo juli er der
områder, hvor der er en betydelig risiko for, at der
er dyr på marken, som kan skades, når du høster.
Derfor har Landbrugsstyrelsen udarbejdet en ny guide med tips til en række
konkrete tiltag, som du kan tage i brug - før, under og efter høsten, så du kan
undgå at skade vildt, når du høster.
Se guiden her: Undgå at skade vildt ved høst.

Arrangementer

Arrangementer inden for økologisk jordbrug
Udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, udstillinger mv. inden
for økologisk jordbrugsproduktion – kan ses her:
www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/DetSker. Der er ganske mange markvandringer
til økoforsøg rundt i landet.

Kom med til temadag og infomøder om naturpleje og tilskud til
natur
Fra maj til oktober er der temadage og infomøder om naturpleje og regler for
tilskud til den 5-årige tilskudsordning om pleje af græs- og naturarealer.
Deltagerne får viden om effekten for biodiversiteten og god forståelse for de
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vigtigste regler.
Læs hvor og hvordan du deltager: www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-ogarealforvaltning.

Plantemarkeder i Haveselskabet
Haveselskabet holder i løbet af sæsonen en
lang række plantemarkeder rundt omkring i
landet. Så læg vejen omkring Haveselskabets
plantemarkeder, hvis du er på jagt efter
spændende og billige planter til din have eller
din altan.
Ideen med Haveselskabets plantemarkeder er,
at haveejere her kan sælge ud af deres
overskud af planter eller bytte med hinanden.
Det er genbrug og deleøkonomi, når det er allerbedst.
Se hvor der er plantemarkeder i nærheden af, hvor du bor.
haveselskabet.dk/plantemarkeder.

Cph Garden 2019 (Havemesse)
Fra 20. til 23. juni 2019 holder Haveselskabet igen Cph Garden. Glæd dig til fire
inspirerende havedage med showhaver, spændende eventprogram og meget
mere. Det foregår ved Marbækstien i Ballerup, hver dag fra kl. 10 til 18.
Se program og køb billet her: haveselskabet.dk/cphgarden.

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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