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Så har de fleste forhåbentligt fået et godt 1. slæt i hus og vi kan glæde os over de gode
bjærgningsforhold og udsigten til en god kvalitet for de der var rettidigt ude. Der er forhåbentlig lidt
tid lige nu til at læse nogle aktuelle og vigtigt bemærkninger om kontrol og ændringer af
økologireglerne sidst i dette nyhedsbrev.

Aktuelt i afgræsningsmarken
De fortsatte høje temperaturer og
solindstråling har medført en fortsat kraftig
vækst af græsset. Som det kan ses af figur 1,
har væksten været helt oppe på omkring 8090 FE/ha om dagen. Hos de der får lavet

afgræsningstjek er det også lykkedes ind til
videre at få køerne til at udnytte den store
græsvækst og optage meget græs på en
mindre areal end forventet. Hvis græsset er
løbet fra dig, skal det afpudses nu hvor det er
skredet, hvis kvaliteten skal sikres også til
senere på sæsonen.

Figur 1. Prognosen for vækst i den økologiske afgræsningsmark med tilstrækkelig vandforsyning.

Men måske er græsvæksten allerede nu
stoppet eller i hvert fald aftagende pga.
vandmangel. Som det kan ses af figur 2 over
vandbalancen, så er den stadig i frit fald og

når overalt i vores regioner ned på et
underskud der nærmer sig 140 mm. Så
nærmer vi os også kapacitetsgrænsen på
selv de bedste lerjorde.

Figur 2. Vandbalancen og prognosen frem til 1 juni.

Afgræsningsrug sikrer afgræsning
Vandbalancen viser forskellen mellem nedbør
og den potentielle fordampning som svarer til
fordampningen fra et areal med kortklippet
græs. Da den aktuelle fordampning er mindre
indtil en afgrøde er fuldt etableret er
vandbalancen i vårsåede afgrøder meget
bedre, end det fremgår af tallene. Det
betyder, at afgræsningsrug lige pt. stadig
vokser for fuld speed selv om
kløvergræsmarkerne er gået eller ved at gå i
stå. En mark med afgræsningsrug kan
således også være en sikring af
afgræsningen over en periode i et tørt forår
som dette.

Aktuelt fra majsmarken
Majsen har fået en fantastisk start med god
varme og hurtig fremspiring. Det giver gode
muligheder for at vinde kampen over
ukrudtet. Hvis der er ukrudt i rækken og det
er mindre en majsen så skal du endelig
benytte dig af at hyppe noget jord ind i
rækken, som kan dække dette ukrudt uden at
dække majsen for meget. Vær opmærksom
på, at majsplanterne ikke tåler at få jord ned i
hjerteskuddet. Som vi så på vores økoplantedag ved Roskilde i går, så kan

fingerhjul monteret på radrenseren lave et
rigtig godt stykke arbejde i den retning og
ellers kan tallerkener, der er rigtigt indstillet
også klare jobbet. At få hyppet noget jord ind
i rækken med succes forudsætter en god
muldet jord uden knolde og sten af betydning.

Regler for fluebekæmpelse
Det er ikke tilladt at bruge veterinære
lægemidler forebyggende i økologiske
kvægbesætninger, og du må derfor som
udgangspunkt ikke behandle dine dyr for at
imødegå flueplage, før du sætter dem på
græs. Det er vigtigt, at du tilrettelægger
afgræsningen, så du ikke bruger særligt
udsatte marker i perioder med flueplage. Det
kan også blive nødvendigt at tage dyrene på
stald i en kortere periode, og her er det
vigtigt, at du noterer årsagen, perioden og
dyrenes CKR-nr. i logbogen, især hvis
perioden strækker sig over mere end syv
dage.
Hvad må du bruge?
For at forhindre fluestik er det tilladt at bruge
produkter til udvortes brug, som ikke er
lægemidler. Du kan fx anvende hjortetakolie
og/eller tildækning af patteanlæg. Lige nu er
der ingen tilgængelige flue-afvisende midler

på det danske marked, som er godkendt til
anvendelse i den økologiske produktion.
Undtagelse: Dyrlægen kan anvise lægemidler
Hvis din dyrlæge vurderer, at flueplagen og
risikoen for fluestik er særligt stor, og der
derved opstår fare for skader og alvorlige
gener for dyrene, samt når effekten af de
andre indsatser ikke er tilstrækkelig, kan du –
efter dyrlægens anvisning – behandle alle dyr
i den pågældende flok med et veterinært
lægemiddel. Vær opmærksom på, at
dyrlægeanvisningen skal kunne fremvises for
økologikontrollen, og at de veterinære
lægemidler kun må opbevares på bedriften i
forbindelse med ordineringen, jf. de generelle
regler for brugen af veterinære lægemidler i
økologisk produktion.

Branchereglerne er blevet revideret
Leverer du til en af de virksomheder som
frivilligt har tilsluttet sig branchereglerne skal
du være opmærksom på følgende:
Bestemmelserne vedrørende hudpleje i Lov
om hold af Malkekvæg og deres
håndhævelse suppleres af nedenstående
krav om adgang til hudpleje for henholdsvis
malkekvæg og kødkvæg.
For bedrifter med bygninger taget i brug før
den 1. juli 2010 gælder:
Dyr på stald skal kunne udføre deres
naturlige hudpleje og skal som minimum have
adgang til:
•
•

5% vil få uanmeldt kontrol
Landbrugsstyrelsen har valgt at sætte fokus
på de økologiske dyrs udearealer og forhold
udendørs. 5 % af økologerne med et
husdyrhold vil få uanmeldt besøg i perioden
15, maj til 1. september.
På kvægbedrifter fokuseres på adgang til
græsning og velfærd på græs.
På svinebedrifter fokuseres på adgang til
udearealer og velfærd i sommerperioden.
Adgang til afkøling mv.
På fjerkræbedrifter fokuseres på adgang til
udearealer og beplantningskravet.
Kontakt din økologikonsulent hvis du er i tvivl
om hvilke regler der gælder for dine husdyr.

•
•

Malkekøer: En roterende, mekanisk
drevet kobørste pr. 50 køer
Goldkøer og køer i kælvningsbokse:
En stationær kobørste
Ungdyr fra 6 mdr.: En stationær
kobørste
Kødkvæg: En stationær kobørste pr.
50 dyr

For bedrifter med bygninger taget i brug den
1. juli 2010 eller senere gælder:
Dyr på stald skal kunne udføre deres
naturlige hudpleje og skal som minimum have
adgang til:
•

•
•
•

Malkekøer og goldkøer samt køer i
fælles kælvningsbokse: En roterende
mekanisk drevet kobørste pr. 50 køer
Køer i enkelt kælvningsbokse: En
stationær kobørste
Ungdyr og kalve i grupper (3 kalve
eller flere): En stationær kobørste
Kødkvæg: En stationær kobørste pr.
50 dyr.

Når dyrene er på græs skal der være adgang
til kobørste, kløpind, træer eller lignende,
såfremt dyrene ikke har adgang til børsterne i
stalden dagligt.

Med venlig hilsen

Lisbeth Frank Hansen

