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Af kvægrådgiver Keld Tølbøll, Holger Riis og Niels Martin Nielsen, KvægXperten

I skrivende stund har græsmarkerne indstillet produktionen, majsen påvirkes nu også, og efter 2 måneders
tørke, ventes der ikke nedbør de første uger.
Selvom vi igen forventer nogen vækst i græsmarker og majs, ser selv gode foderlagre ud til at blive brugt.
Det giver udfordringer for kvægproducenterne den kommende fodringssæson
Er du mælkeproducent, planteavler, økolog eller konventionel er der stadig overvejelser, man kan gøre sig.
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Situationen
Majsen sover om dagen. Planterne
lukker spalteåbningerne og ruller
bladene sammen for at modvirke
fordampningen. Blomstring er i fuld
gang. Kritisk for kolbesætningen.
Skal de høstes som ”grønmajs”?
Korn kan importeres. Med helsæd til
opdræt og goldkøer kan græs og majs
forbeholdes malkende køer.
Udvidelse af græsarealet og erstatning
for tørkedøde marker.
Hvis regler for efterafgrøder blødes op
Der er afklaring i gang på om
græsudlæg i majs må fortsætte som
græsmarker 2019
Regler for foderanvendelse forventes
ændret. Kræver ændring i fællesskema.
Græsefterafgrøder kan sælges til
foderbrug
Brugbar supplement til strøelse og
fyldende foder
Begrænsningerne på vækstreguleret
frøgræs er dispenseret i år.
Foder, strøelse, biogas, eksport,
gulerødder og varmeværker efterlyser
alle halm
Tørkeramt halm har højere
fordøjelighed end normal.
Tør halm har ikke konserveringsbehov
Tidlig såning af rug kan give grønmasse i
efteråret
HP-pulp og kartoffelpulp
Erstatter manglende kornproduktion
eller marker høstet til helsæd

Hvad gør vi
Så længe stænglerne er i live, vil planterne
producere videre hvis/når nedbør kommer.

Se tiden an til efter 1.august
Snit hvis ikke tidspunkt er forpasset

Når der kan laves såbed, etableres
efterårsudlagte græsmarker efter korn,
helsæd mv.
Evt. dæksæd for græsmarker med rent
græsudlæg til ensilering.
Så rug eller hvede i med skiveskær efter
høst af majs for at få tidlig slæt.
Negativ for næste års majsproduktion
Uden gødning tvivlsom produktion
Gødsker op hvis muligt inden for kvote og
regler
Pres eller håndter løs med finsnitter
Pres til foderbrug
Pres og afvent salgsmulighed hvis du
mangler en køber. Evt. rundballer der kan
opbevares udendørs, men knap så salgs- og
transportegnet
Forventes ikke tilladt på grund af emission
og rentabilitet
Slettes eller afgræsses i efteråret og høstes
til modenhed 2019
Kontrakterne laves marts/april for 2019
På verdensplan beskrives nuværende
priser som høje.
Majskerner er et alternativ

