
Månedsnyt–Økologi 
 

 
Ensileringsmidler – heller ikke i grovfoderproduktionen 

er verden perfekt 

I mælkeproduktionen bindes der gennem 

slætsæsonen rigtig mange penge i det grovfoder, der 

produceres. Ensilagens holdbarhed under opfodring er 

meget væsentlig. 

Det er sjældent, der mangler udfordringer, når der skal 

ensileres og opfodres ensilage. Det kan være vejret, 

tørstofindhold, silokapacitet, samt udetemperatur og 

fremdrift i silo/stak under opfodring.  

Bemærk: Højt tørstofindhold kan være lige så stor en 

udfordring som lavt indhold tørstofindhold.  

 

Ensileringsmidler med heterofermentative 

mælkesyrebakterier kan modvirke varmedannelse 

under opfodring, det er vist i forsøg. Det skyldes at 

bakterierne fremmer dannelsen af eddikesyre, og 

hermed medvirker til bedre aerob (= ilt tilstede) 

stabilitet.  

Til økologer forhandler Nordvest Foder to ensilerings-

midler til græs. Det er: 

Lalsil Combo HC og 

Lalsil Dry HC 

Yderligere info om pris m.v. ring til os på 9794 1844. 

 

Overvejer du  

at købe eller sælge korn i høst? 
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til økologiske 

producenter samt andre 

der er interesseret i 

økologisk produktion. 

Henvendelse om 

månedsnyt  

til helle@nordvestfoder.dk  

eller tlf.: 

21847194 

Hvilket 

tilskudsfodermiddel?  

Eller er der andre kvæg- og 

hestefaglige spørgsmål i 

relation til dine handler hos 

Nordvest Foder så kontakt 

Helle på 21847194. Du er 

også velkommen til at 

sende en mail til 

helle@nordvestfoder.dk 

Efter Covid-19: Træffes 

normalt i afdelingen i 

Tygstrup onsdag og 

torsdag samt mandag i 

lige uger og tirsdag i 

ulige uger.  

Et besøg hos dig er 

selvfølgelig også en 

mulighed. 

 

Tag en drøftelse 

af muligheder-

ne for en han-

del med 

Nordvest Foder. 

Kontakt Hanne 

Johnsen Toft på 

9794 1844 

mailto:helle@nordvestfoder.dk


Har du dyr på græs? 

Så vil den kommende tid byde på gennemgang af - samt evt. nyetablering af hegn.  

Hos Nordvest Foder forhandler vi også forskellige hegnsprodukter både fra vore afdelinger 

i henholdsvis Tygstrup og Hvidbjerg, men også via vores netbutik: www.nordvestfoder.dk 

 

 

Til orientering 

 

Hjemmeblandere kan udnytte naturlig fytase i rug. Emnet er behandlet i en artikel af 

Karen M. Nielsen i fagmediet Økologisk. Rug indeholder fytase, som øger grises optag af 

fosfor. Rug i svinefoder kan mindske behovet for tilsat fosfor og dermed også udledningen 

til miljøet gennem gødningen. Fytase ødelægges ved varmebehandling, men aktiveres 

yderligere, når kornet sættes i støb, skriver magasinet Svin. Der er dog grænser for, hvor 

meget rug, der bør være i foder til svin, da rug er mere fiberholdigt og har et lavere 

energiindhold end fx hvede. Til gengæld kan rug øge kødprocenten, 

mæthedsfornemmelsen og give mere rolige dyr, slutter artiklen.  

 

Økologivejledningen er opdateret  

De oplyste Landbrugsstyrelsen den 2. marts. ”Vejledningen om økologisk 

jordbrugsproduktion” er tilgængelig på styrelsens hjemmeside. 

Vær opmærksom på, at i alle forhold er det dit eget ansvar, som producent, at reglerne 

overholdes. Hvis f.eks. en dyrlæge ordinerer/anbefaler et eller andet produkt til brug i 

besætningen, og det ikke er godkendt til økologisk brug, så er producenten ”hammeren 

rammer” i forbindelse med en kontrol. Vær OBS på, at brancherne i DK har fastsat 

supplerende regler, der ikke findes i vejledningen! 

 

Styrelsen fremhæver selv følgende væsentlige ændringer 

F.eks. den nye frødatabase OrganicXseeds, som du kan læse om i kapitel 14. 

Alle kan benytte, og hente oplysninger i den nye frødatabase. 

Der er også nyt om: Ændring af praksis for anvendelse af ikke-økologisk gødning.  

Det kan du læse om i kapitel 15 og bilag 1. (Alle økologer skal nu dokumentere et behov 

ved anvendelse af ikke-økologisk gødning).  

Og så er der ændringer, hvis du har/overvejer produktion i væksthuse. 

Slutteligt gøres der opmærksom på den nye praksis for dispensationer til ikke-økologiske 

læggekartofler fra 2020. Det kan du læse mere om i vejledningens afsnit 14.4. 

Brug for overblik 

Andre ændringer og præciseringer i vejledningen er angivet i vejledningens bilag 13. 

 

Brug for en opdatering? 
Omkring mineraltildeling forud for at dyrene skal på græs samt tildelingen hen over forårs- 

og sommerperioden, er du meget velkommen til at kontakte Helle på 2184 7194. 

 

Har du hest på græs? 

Vær påpasselig i forårsperioden, hvor de kolde nætter giver højt sukkerindhold i græsset. 

Det er nemlig græssets måde at beskytte sig - mod kulden. 

I øvrigt er sukkerindholdet højst i græs om foråret, hvor højt afhænger også af den 

græsblanding, der er anvendt.  

Får vi et varmt forår falder sukkerindholdet hurtigere og proteinindholdet øges.  

Husk altid langsom tilvænning når der sker ændringer i fodringen.  

http://www.nordvestfoder.dk/

