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Er du tilhænger af lokalproducerede varer? 
Hos Nordvest Foder har vi påbegyndt et lille samarbejde 

med molerværket (Imerys) på Fur, der bl.a. producerer 

produktet DIAMOL. Produktet er godkendt til økologisk 

brug.  

Det er er et fint formalet, tørret molerprodukt, der har en 

meget høj absorptionsevne, og hermed skulle være 

godt som et strøprodukt til udtørring.  

Produktet bruges også i fodermiddelindustrien, og har 

tidligere været anvendt som tilsætning til mælk eller 

foder, da man mente at det havde en positiv 

indvirkning på diarre’ hos grise. Der blev lavet en 

afprøvning i 2003, men ikke fundet videnskabeligt bevis 

for den effekt som landmændene oplevede. 

Produkter mod diarre’ hos kalve indeholdende kul har 

fået stor opmærksomhed, men disse produkter er ikke 
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tilladte at bruge, når du er økolog. Et andet væsentlig indholdsstof i kulprodukterne er 

faktisk lermineraler. 

Vi har p.t en mælkeproducent, der prøver at tilsætte Diamol til kalvenes mælk for at teste 

produktet i praksis, i egen bedrift. Det får vi en tilbagemelding på, men det kan naturligvis 

ikke kategoriseres som en afprøvning eller et forsøg. Det kræver et helt andet set up.  

 

                 

 

  

 
 

 

 

Vårsæd 2021 
Vårsædsprogrammet fra Nordic Seed er klar, og det er vi også hos Nordvest Foder. 

Sammen med dig kan vi nu få et overblik over dine ønsker til afgrøder, krav til sorter og 

mængder.   

Hvis du skal have hestebønner i markplanen kan vi anbefale 3 sorter Daisy, Lynx og Fuego. 

Indenfor ærter er der Greenway (ny sort) Ingrid og den velkendte helsædssort Javlo. 

Thorus hedder årets anbefalede vårhvedesort. Ønsker du at dyrke vårhvede, vil det være 

en god ide at bestille hellere i dag end i morgen , da der ikke ret store mængder til 

rådighed. Af havre har vi Symphony, der er en grynhavre og den velafprøvede sort 

Dominik. Stairway er navnet på en ny højtydende foderbyg fra Nordic Seed samt sorterne 

Feedway og Evergreen, der har god maltkvalitet. 

 

Fortsat dispensation til 5 % ikke økologisk proteinfoder i svinebesætninger.  
Brancheanbefalingen blev tidligere i år midlertidigt sat ud af kraft grundet Coronakrisen. 

Der blev givet dispensation til at bruge 5% ikke-økologisk proteinfoder til økologiske grise, 

og denne dispensation er nu forlænget til 1. januar 2021. Det betyder, at der kan 

produceres og blandes foder med op til 5 % ind til ovenstående dato. Foderet skal senest 

være anvendt i de økologiske svinebesætninger senest den 1. marts 2021, skriver Seges 

Økologi. 

 

Landbrugsstyrelsen minder om ændret praksis 

Det handler om læggekartofler, og en ny praksis der træder i kraft 1. januar 2021. Fra 

dette tidspunkt vil der være meget begrænsede muligheder for at søge dispensation til 

brug af ikke-økologisk læggemateriale. Skal der søges en dispensation understreger 

styrelsen, at den skal være modtaget absolut senest 1. marts. 

Der henvises til OrganicXseeds, hvor du kan orientere dig om mulighederne. 

 

Der er masser af gode gaveideer og julestemning i vore butikker. Kig indenfor i 

Hvidbjerg på Thyholm eller i Tygstrup ved Vestervig. Eller brug webshoppen. 

Tilbud i december 

Stærkt absorberende  
lokalt produceret strømiddel 

4 sække Diamol a’ 30 kg/sæk 450 kr. ekskl. moms 

Normalpris 480 kr. 

Kan afhentes eller leveres  

Kontakt os på telefon 97941844 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


