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Grønbyg
Inden for de næste 8-10 dage kan det være
tid til at høste grønbyg. I ”gamle dage”
sagde man, at grønbyg skulle høstes ved
begyndende skridning. Det havde sin rod i
EU/hektarstøtte, hvor man ikke kunne opnå
støtte, hvis man høstede før skridning.
Sådan er det ikke mere.
Hvis du ønsker grønbyg med høj fordøjelighed, skal grønbyggen stadig høstes ved begyndende skridning – eller måske en smule før. Skal grønbyggen bruges til ammekøer, kan du
godt vente til stakken er helt igennem. Så opnår du en fordøjelighed på omkring 1,3 kg ts pr.
FE. Venter du til grønbyggen er helt gennemskredet, bliver grønbyggen meget tung fordøjelig – måske helt op til omkring 1,6 – 1,7 kg ts pr. FE.
Hvis du af én eller anden grund ikke når at høste inden fuld gennemskridning, skal du lade
afgrøden stå indtil helsædstidspunktet – altså når kernen er dejagtig. Eneste grund til at tage
grønbyggen inden er, hvis der er risiko for evt. udlæg. Altså hvis afgrøden er så tæt, at
udlægget lever en skyggetilværelse. Hvis det er tilfældet, er der meget stor risiko for, at de
små græs- og kløverplanter skygges ihjel. Og så skal dæksæden væk for at redde den kommende græsmark. En anden årsag kan også være, at du mangler græs. Så vil udlægget i en
grønbygmark selvfølgelig være tidligere klar, end hvis du venter til efter helsæd. En anden
grund er også, at de små græsplanter ikke har været så generet af dæksæden (typisk byg) så
længe. Derfor vil marken hurtigere bliver grøn og tæt, og der vil være et rimeligt lag græs.
Der er lidt delte meninger om, hvor meget grønbyg skal fortørres. Grønbyg bør i de fleste
tilfælde fortørres i ca. et døgn. Mange steder er afgrøden ikke så kraftig i år, fordi kornet ikke
har busket sig så kraftigt. Men er afgrøden kraftig, skal den lægges i så tyndt et lag som
muligt under fortørringen. Hvis den lægges sammen i skår fra starten, er der stor risiko for, at
afgrøden tørrer på overfladen og begynder at brænde sammen i bunden.
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Græshøst og tørke
Vejret har i det meste af maj været tørt og solrigt. De analyser af frisk græs, som vi har udtaget i uge 20, viser, at græsset kun udvikler sig langsomt, og at fordøjeligheden stadig er høj.
Den høje fordøjelighed passer fint til slagtekøer og -kalve, hvor du ønsker en stor foderoptagelse og høj tilvækst.
Pas på ved fortørring af græsset. Det vejr, som vi har nu, tørrer græsset meget hurtigt. Kvæg
foretrækker ensilage med omkring 35% tørstof, hvor mange, som har heste, ønsker en tørstofprocent på omkring 60%. Det er en tørstofprocent, du når på max. 1 døgn for kvæg og
omkring 2 døgn til heste.
Græsensilage til ammekøer og heste skal normalt have en fordøjelighed på under NEL 6,0
og måske nærmere NEL 5,7 (ca. svarende til 1,30 kg ts/FE efter det gamle system). Ved
denne fordøjelighed passer fylde (hvor meget et dyr kan rumme) nogenlunde til behovet for
energi.
Det er vigtigere at tage hensyn til vejret, fremfor at du lige rammer den rigtige tørstofprocent!
Forfald ikke til at vente så længe med at høste græsset, at det tørrer på roden. Græsset skal
nok tørre, men der er stor risiko for, at sukkerindholdet er så lavt, at ensileringen går i stå eller ikke kører til ende. Det bevirker tit, at ensilage får mugpletter, eller hvis det går helt galt bliver til kompost.
Der er ingen tvivl om, at græsset vil live gevaldigt op, når der igen kommer regn. Der er dog
nok ikke tvivl om, at 2. slæt delvist er tabt og ikke vil kunne indhentes.
Info

Insekthoteller på statens naturarealer
Over de kommende måneder afholder Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Naturfredningsforening omkring 50
arrangementer, der skal lave bi- og insektvenlige tiltag på
statens arealer.
Det skal give folkeskoler, børnefamilier, spejdere og alle andre
gode tips til, hvordan de selv kan lave for eksempel bi- og
insekthoteller eller lave haven til et insektparadis.
Til arrangementerne skal der blandt andet laves en række
naturnære bi- og insekthoteller og andre insektvenlige tiltag
på statens arealer.
- Vilde bier, mariehøns og edderkopper har brug for en hjælpende hånd. Hver en lille indsats
kan gøre en forskel for naturen. Nu går vi forrest på statens arealer og laver 150 nye, naturnære hjem til insekter til 50 arrangementer og formidler, hvorfor insekter er vigtige, og hvad
de betyder for os og for biodiversiteten. Målet er at få flere til at hjælpe med at passe på
naturen. Alle danskere kan hjælpe til ved at så frø i haven, altankassen eller i krukkerne på
terrassen eller ved at lave bi- og eller insekthoteller. Med indsatsen her klæder vi danskerne
på til at komme godt i gang med at hjælpe de vilde insekter, siger miljø- og fødevareminister
Jakob Ellemann-Jensen.

Økonomi

Landmand – smid ikke guld på gaden
Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres
derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år
gamle.
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Når en landbrugsejendom sælges, udløser det som oftest store og dyre skatter. Der skal
nemlig ske beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance m.m. Og her er det
vigtigt, at du har gemt alle de oplysninger, som skal bruges til beregningen af skatten.
For at kunne opgøre en ejendomsavance korrekt, er det et krav, at alle de grundlæggende
oplysninger om ejendommen er til stede.
Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Skat.
Heste

Flere planter kan give heste fotosensibilitet
Når heste er på græs og kommer i kontakt med planter som alsikekløver, pericon og vild pastinak, kan de blive ramt af
fotosensibilitet, som er en overfølsomhed mod ultraviolet bestråling.
Alle planteædende husdyr kan få fotosensibilitet.
Symptomer:
• Dyret bliver uroligt, når det er ude i sollys - søger skygge.
• Huden begynder at klø voldsomt.
• Huden bliver rødlig og hævet, særligt på de upigmenterede områder ved næsebor, ører,
øjenlåg, ben samt ved hvide aftegninger. Ved yver og halerod og andre steder med tyndt
hårlag ses også ofte symptomer.
• På de angrebne områder af huden opstår der blæredannelse, væskende sår og senere sårskorper.
Se mere om hvorfor - og hvordan de omtalte planter ser ud: www.landbrugsinfo.dk/Heste/Fotosensibilitet.

Info

Der er forskel på europæere og amerikanere
At smag er subjektivt viser sig blandt andet ved, at der er forskel på, hvad amerikanere og
europæere synes, smager godt.
”Smagstests viser, at forbrugere i USA foretrækker oksekød fra kraftfodrede dyr. Sandsynligvis fordi det er, hvad de er vant til,” fortæller Margrethe Therkildsen.
Amerikanere vil derfor typisk opfatte de smagskarakteristika, der opnås med græsfodring
som negative, det er smagskarakteristika, der beskrives som smag af græs, vildt og fisk. Mens
europæere altså foretrækker smagen af oksekød fra dyr, der er fodret med græs, eller med
både græs og kraftfoder – nøjagtig som vi har tradition for at fodre kreaturer på vores side af
Atlanten.
Kilde: www.landbrugsinfo.dk/kvaeg-Maengden-af-fedt-afgoer-smagen.

Arrangement

Walliser-Udvalget inviterer til naturpleje med geder
Hvis du har lyst til at se og høre om geder i naturpleje, er du meget velkommen til at deltage.
Søndag den 16. juni 2019, kl. 13.00 mødes vi på Høm Møllevej, 4100 Ringsted. Ved nr. 23
drejer du op ad en lille grusvej, for enden af grusvejen er folden.
Hvis du ikke kan lide at bakke med bilen, skal du parkere nede ved broen, da grusvejen er
meget smal og 150 m lang.
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Vi skal tale om geder i naturpleje, giftige planter, økonomi,
fodring og andre væsentlige ting i forbindelse med at afgræsse.
Medbring madkurv til eget brug, så nyder vi frokosten i det
grønne.
Tilmelding til Flemming på 2026 0019 senest den 15. juni
2019.
Vi glæder os til at se jer (husk rengjort fodtøj).
Info

Er højbede gode for ryggen?
På nettet støder man ofte på den oplysning, at højbede er
gode for ryggen. Haveselskabet har spurgt to eksperter, der
svarer nej, med mindre højbedet er temmelig højt.
Læs hvorfor: haveselskabet.dk/er-hoejbede-gode.
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