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ALLE DYR SKAL KUNNE LIGGE 
I SKYGGE PÅ FAREMARKEN I 
SOMMERMÅNEDERNE 

SKYGGEN KAN TILBYDES VED LEVENDE 
BEVOKSNING ELLER ANDET. 
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Presenter
Presentation Notes
Hvis skygge skabes ved levende bevoksning, skal beplantningen være etableret senest første plantesæson efter bedriften lægges ind under aftalen. 
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GRISEN ER ET SKOVDYR
SKYGGE
LÆ
KLØPIND
BESKYTTELSE……måske ?

Presenter
Presentation Notes
I
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POPPELTRÆER:
Stort vandoptag opsamling af næringsstoffer
Dyrene skal gerne gøde i området med træer

Presenter
Presentation Notes
Opsamling af næringsstoffer i de dybere jordlag.
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PLACERING AF TRÆER

6 poppeltræer (4 ÅR) 
20% dække
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PLACERING AF TRÆER

DYRENE

Presenter
Presentation Notes
Området med poppeltræer var attraktivt for dyrene at ligge iHovedparten af diegivninger udenfor farehytte foregik i området med poppeltræerSøerne brugte træerne til at klø sig på – især om vinteren.Solskoldning: ikke nok til at undgå solskader på dyrenes ører.Ikke nok til at sige at sølebadet kan spares væk. Sølebade giver en meget høj varmeafgivelse = egnent til meget varme dage. Poplar træer til en anden temperature 75% reduktion i kvælstofudvaskning (poppel 70 kg N og græs 250 kg N udvasket) men ikke tilstrækkeligt i et system med ca 400 kg N overskud.Behov for et større område med træer
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ATTRAKTIVT 
LIGGEOMRÅDE 

DIEGIVNINGER 
UDENFOR 

KLØSTATIV 
VINTER 

SOLSKOLDNING 
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PLACERING AF TRÆER

MILJØ:
Reduktion i kvælstofudvaskning……..MEN……

Presenter
Presentation Notes
75% reduktion i kvælstofudvaskning (poppel 70 kg N og græs 250 kg N udvasket) men ikke tilstrækkeligt i et system med ca 400 kg N overskud.Behov for et større område med træer men det Vi mangler mere viden om hvordan vi kan motivere søerne til at gøde i området med træer, så træerne kan optage flere næringsstoffer.Vi ved at de undgår at gøde hvor ressourcerne er placeret altså foder vand hytte og sølebad.Erfaringer med andet forsøg hvor vi havde forskellige placeringer af hytte og foder:Den bedste placering i forhold til at få søerne til at gøde i foldene var hytte tæt på træområdet og foder i den modsatte ende af folden.Den rigeste placering var at placere hytten tæt på træerne og foderet i umiddelbart nærhed.Vi ved godt at det i forhold til at kunne dyrke afgrøder er det mest optimale at lægge arealet med træer for enden af foldene som støder op til hinanden.I forhold til dyrene så skal der ikke så meget til for at det giver en forbedring, mens men det lidt vanskeligere at afgøre 
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FAREHYTTEN I OMRÅDET MED TRÆER

Presenter
Presentation Notes
Brian Holm prøver at placere hytterne i træerne sådan at hytte er i skygge hvorved soen er udsat for mindre varmestress om sommeren.Brian har også skåret grene af i en højde af 1 m for at undgå at søerne bruger dem som redemateriale.Det er endnu ikke undersøgt men det kan tænkes at grenene kan hindre pattegrisens bevægelsesfrihed sådan at de har svære ved at komme væk når soen lægger sig. 
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