
Månedsnyt–Økologi 
 

 
Døgnet får flere lyse timer, fuglene er begyndt at pippe 

”forårsagtigt”, og inden vi ser os om begynder en ny 

afgræsningssæson. Hos Nordvest Foder har vi et stort udvalg af 

hegnsartikler. Kig forbi en af vore butikker eller webshoppen. Vi er 

også altid klar ved telefonen, hvis du har spørgsmål til 

produkterne. 

 
 Spændende forskning i gang ved KU 

I en artikel, fra Københavns Universitet, omtales et forsøg der 

viste, hvordan visse svampe styrker hvede-og bønneplanters 

”immunforsvar” mod bladlus. Svampene går ind og påvirker 

mængden af planternes egne forsvarsstoffer, og dette 

resulterede i færre bladlus. I forsøget fandt man to svampe, 

der effektivt reducerede bladluseangreb. Svampene 

etablerede sig i plantens rødder og væv. Forskerne har 

endvidere opdaget at svampene desuden har effekt mod 

insekter, der angriber planternes rodsystem. 

Der er lang vej fra de første grundlæggende forsøg i 

laboratoriet til, at forbehandlede frø kan leveres til 

landbruget, men perspektiverne er virkelig interessante. Det 

næste forskningsmæssige skridt er at etablere markforsøg 

under helt almindelige dyrkningsforhold.  

Forskerne håber, at de på sigt, i samarbejde med 

frøbranchen, kan udvikle en storskala-metode til at 

forbehandle plantefrøene, så de coates med de 

virkningsfulde svampe inden såning.  

Du kan læse mere om forsøget på: Det Natur-og 

Biovidenskabelige Fakultets hjemmeside, artiklen er fra 

januar 2021, og der henvises til lektor Nicolai Vitt Meyling fra 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab. 

 

Økologisk Investeringsstøtte 
Landbrugsstyrelsen oplyser at der er er afsat 40 mio. kr. til 

ordningen i 2021, og ansøgere kan få tilskud til 40% af en 

fastsat sats for deres investering. Det planlægges at åbne 

ansøgningsrunden 29. april 2021 og lukke 4. juni 2021.  

Du kan læse mere på styrelsens hjemmeside.  
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Hvilket 
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NB: Et ønske om at øge produktionen af planteproteiner i DK – også til human ernæring - vil også 

øge behovet for opbevaring samt faciliteter til at håndtere disse afgrøder.  

 

Økokalve skal have mælk til de er 3 mdr. gamle 
Og masser af mælk betaler sig til minimum 4 ugers alderen. I en artikel i KvægNyt anbefaler Henrik 

L. Martin og Henrik Martinussen, Seges, at der tildeles mindst 8 l. mælk pr. kalv pr. dag. Fodring 

med store mælkemængder giver et bedre immunforsvar, og kalvene klarer sig væsentlig bedre 

gennem infektioner. Det har flere mælkeproducenter også givet udtryk for i de staldskoler, jeg har 

været tovholder på!   

Kalve der få masser af mælk har højere stofskifte, større varmeproduktion og højere tilvækst. 

Bemærk, hvordan den tildelte mælk prioriteres i kroppen:  

Opretholdelse af livsvigtige funktioner 

Opbygning af immunforsvar 

Muskelfunktion  

Tilvækst 

Det anbefales at tjekke mælkens tørstofindhold med et refraktometer (brixmåler) inden udfodring, 

og supplere med mælkepulver, hvis tørstofindholdet i mælken er under 13 %. 

 

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. 

 

Vær OBS på manganmangel i dine marker 
Det er tilladt for økologer, at tilføre markerne mangan, hvis der er mangelsymptomer. Dette 

kræver dog en konsulenterklæring, og du skal derfor have fat i din planterådgiver inden du kan - 

skride til konkret handling! 

Det anbefales at bruge flydende mangan i kombination med et sprede klæbemiddel da 

produktet optages markant bedre, og som er bedre/nemmere at håndtere for dig, der skal tilføre 

markerne mangan. 

 

Skal du have udfordret dit konkurrence-gen – eller kender du en, der skal? 
Det er der mulighed for hvis du er landmand, og går op i jordens frugtbarhed. Seges har udskrevet 

en konkurrence, hvor Danmarksmesteren i jordfrugtbarhed skal findes.  

Du kan tilmelde dig selv eller blive nomineret af andre.  

Vinderen kåres på Økologikongressen 2021 

Læs mere på https://www.landbrugsinfo.dk/dmjordfrugtbarhed 

 

Godt Nyt fra KvægNyt 
Klovregistreringsskemaet og Nordisk Klovatlas er opdateret skriver dyrlæge Peter Raundal, Seges, i 

KvægNyt. Det oplyses at registreringsbilledet er blevet langt mere brugervenligt, og der er blevet 

bedre mulighed for at registrere klovlidelser.  

Dette er godt nyt, da klovsundhed er et væsentlig fokusområde. Alle beskæringer og 

behandlinger bør registreres både dem kvægbrugeren og klovbeskæreren foretager, og så er 

det jo dejligt når registreringsarbejdet forenkles.  
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