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Grovfòr - gjødselplan
Generelt har 2014 vært et godt gras år. Avlingene har
vært store med generelt god kvalitet på grovfòret.
Starten av 2015 ser meget bra ut. Etter en mild vinter ser
det godt ut på de fleste grasmarker. Mange marker er
kommet godt igjennom vinteren og veksten er begynt
eller kommer snart i gang.
Nå er det viktig å få laget gjødselplan, for å gjødsle
optimalt med husdyrgjødsel og handelsgjødsel. En god
fordeling over hele vekstsesongen gir de mest optimale
vekstbetingelser for planten.
Det skal utarbeides gjødselplan før hver vekstsesong.
Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5
gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødselplan. For
foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i
arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at
gjødselbehovet varierer svart lite for de enkelte skiftene
fra år til år, kan gjødselplanen vare i inntil 5 år når dette
godkjennes av kommunen.
Gjødselplanen skal inneholde en kartskisse med oppgitt
målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen. Planen
skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal
oppgis for hvert enkelt skifte:
a) Jordbruksareal i dekar
b) Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og
moldinnhold
c) Fòrgrøde
d) Årets vekst
e) Forventa avlingsnivå pr. dekar
f) Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og
kalium pr. dekar
g) Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel
1. Type
2. Mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt
h) Mineralgjødsel
1. Type
2. Mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt
Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier:
a) Jordprøveresultat for fosfor, kalium, moldinnhold
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b) Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
c) Avslingsnivå ut fra egne dokumenter eller
anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
d) Fòrgrøde
Dersom vekstforholda avviker fra de forutsetninger som
var når gjødselplanen ble laget, skal gjødselplanen
justeres i samsvar med behovet.
Ta kontakt med Douwe hvis du vil få laget gjødselplan.
Tlf. 0045 2093 0229 e-post: dv@slagtekalve.dk
Douwe Veltmann, Slagtekalverådgivning

Årsmøte i Forum Ku
13. mars ble årsmøte til Forum Ku avholdt på Bryne Kro
og Hotell. Det var 11 stykk som møtte. Det var ingen
store saker på årsmøte, så dette er nok noe av grunnen
for lav deltakelse.
Jon Tore Refve og Randi Terese Nese gikk ut av styret, og
Anita Helleland gikk fra 1. varamann til å bli valgt som 2.
varamann. Vi takker for godt samarbeid.
Gro Elisabeth Nærland Reime og Bjørn Otto Byberg er
nye styremedlemmer og Jan Ove Hole kom inn som 1.
varamann. Han møter fast på styremøtene. Velkommen
skal dere være 
Deltakere på årsmøte foreslår at vi skal ha en ny I-mek
demo. Det var og ønskelig at Forum Ku kontakter dyrlege
Freddie Helgesen for samarbeid/kurs eventuelt fagmøte.
Forslaga behandles videre av det nye styret.
Etter årsmøtesakene hadde vi god tid til sosialt samvær,
middag og dessert og ikke minst tid til en god drøs 

Studietur om plantekultur og jordbruk

Louis Bolk institutt som arbeider med bærekraftig
landbruk.
Vi reiser fra Sola tidlig torsdag 24.09. og retur fra
Amsterdam lørdag kveld 26.09. Mer informasjon vil
komme utpå våren.

STORMØTE
”Fremtidsmuligheter
og
økonomi i storfè- og melkeproduksjon”
Fredag 13. mars møtte 50-60 personer på Bryne Kro og
Hotell for å høre bankene og regnskapslaga som er
støttemedlem i Forum Ku, fortelle om hvordan de ser på
fremtidsmulighetene for bonden.
Været var flott denne dagen, så vi var godt fornøyd med
deltakelsen.
Først ut var bankene, og hver hadde fått et tema å
snakke om. Investeringsøkonomi/finansiering, sparing/
pensjon, risiko/tap og utfordringer knytta til størrelse på
drifta var emner som ble tatt opp.
Innledere var Sparebanken Vest, Jæren Sparebank,
SpareBank 1 SR-Bank og Landkreditt Bank.

Forum Ku ønsker å arrangeres studietur til Holland om
plantekultur og jordbruk. Programmet er ikke planlagt
enda, men jeg har noen forslag som hva vi kan besøke.
Besøk på Barenburg, en av verdens førende firma
angående grasavling og produksjon av grasfrø.
Barenburg har en forsøksgård hvor nye sorter og
blandinger blir utprøvd.
Besøke storfebedrift som befinner seg i Flevopolderen
(på gammel havbunn) hvor det blir utprøvd grasblandinger i praksis. Her kan vi også besøke en utstilling
om polder historien i Holland.
Maisavling i Holland, besøk av en planteforedler som
forsøker å avle tidlige maissorter som kanskje kan brukes
i Norge.

Etter en kort matpause var det regnskapslaga sin tur.
De tok for seg disse temaene:
Budsjett og driftsplanlegging, nøkkeltall, kopling
økonomi/fag, storfeøkonomi og eierskifte.
Innledere var Tveit Rekneskap, Hå Rekneskapslag og
Klepp Rekneskapslag.
Styret takker innlederne for innsatsen og alle som møtte
denne dagen 

Boerenverstand: Organisasjon som arbeider med alt som
har med jord, fra jordpakking til livet i jorda og
betydningen av jordens sunnhet som igjen påvirker
dyras sunnhet.
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