
Månedsnyt–Økologi 
 

Hos Nordvest Foder forhandler vi Kaliumvinasse  

Kaliumvinasse er godkendt til brug på økologiske 

marker. Når der høstes f.eks. græsslæt fjernes der 

naturligvis næringsstoffer. Med hensyn til kalium 

drejer det sig om ca. 250 kg/ha om året, og der 

kan blive behov for at tilføre kalium, f.eks. i form af 

Kaliumvinasse. 

Årets Kaliumvinasse indeholder 

Indholdsdeklarationen angiver, at indholdet er  

18,2 % Kalium (K) og 10,4 % Svovl (S). Produktet skal 

fortsat spredes med en kalkspreder, selvom tørstof 

er højere i år end sidste år.  

Ring og forhør nærmere omkring pris og levering. 

 

Hos Nordvest Foder er vi behjælpelige med at finde 

en god praktisk løsning omkring levering af 

Kaliumvinasse. 

 

 
Læs artiklen om Trynen i Jorden og Trine Sund 

Kammersgaard, der er økologisk svineproducent i Thy 

 i Økologisk Landbrug den 29. januar 

 

Innovativ tænkning – og handling 

Når vi skal ”tænke helt ud af boksen”, bruger vi 

ordet, at vi skal være innovative. Lige i øjeblikket 

fortsætter priserne på proteinfodermidler deres 

himmelflugt, hvilket øger behovet for at tænke nyt 

og/eller anderledes hos mange producenter. Både 

det protein, der indkøbes og det, der er til rådighed 
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på bedriften f.eks. i form af græsensilage skal simpelthen udnyttes optimalt.  

 

Fedtrige fodermidler 

Ved indkøb af protein til besætningen, er det typisk i form af blandinger, der 

indeholder protein- og fedtrige soja- og rapskager. På den måde bidrager 

tilskudsfoderblandingen også med et højt indhold af fedtsyrer.  

 

Havre et fedtrigt fodermiddel  

Havre kan evt. afskalles. På den måde opkoncentreres indholdet af 

næringsstoffer, og foderværdien bliver på niveau med kornsorter som hvede og 

rug, og med et højere indhold af fedt og protein. I forsøg er afskallet havre (flere 

forskellige sorter) analyseret, og der en stor variation i analyseresultaterne. Dette 

bekræfter - endnu en gang - det fornuftige i, at analysere de fodermidler der 

anvendes i produktionen. Det angivne indhold er i % af tørstof: 

Råfedt 6,7 – 15,1 %, Råprotein 12,5 – 14,7 %, Stivelse 56,8 – 68 %. 

 

Nye EU-regler skal implementeres i dansk lovgivning 

Et nyt lovforslag, fra Erhvervsministeriet, lægger op til, at de maksimale 

betalingsfrister typisk bliver fra 30-60 dage, når fødevareproducenter leverer varer 

til kæderne, skriver Fagmediet Økologisk. 

Lovforslaget skal inden 1. maj implementere nye EU-regler i dansk lovgivning. 

Loven er et opgør med mange års urimelig handelspraksis, hvor 

fødevareproducenter risikerer at vente i op til fire måneder på deres afregning. 

Du kan læse mere på: økonu.dk 

 

Vårhveden er udsolgt 

Men der er heldigvis fortsat andre muligheder indenfor vårsædssortimentet.  

Skal du have hestebønner kan vi anbefale 3 sorter Daisy, Lynx og Fuego. Indenfor 

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

det sig om 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. 
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