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Tidslerne tælles og stedfæstes ved hjælp af gps. Arealet er pløjet i august, tilsået med 
efterafgrøde og skal efter planen pløjes igen til foråret. 

En ny håndbog i 
sædskifte bliver 
elektronisk, og alle 
kan skrive i den
Det er i sædskiftet, mange 
problemer opstår, og derfor 
er det også her, løsningerne 
skal findes. En ny elektro-
nisk sædskiftehåndbog ser 
dagens lys i begyndelsen af 
det nye år. Med få klik skal 
den økologiske planteavler 
her kunne finde svar på nogle 
af de spørgsmål, som melder 
sig i løbe af vækstsæsonen.

Håndbogen tager udgangs-
punkt i konkrete proble-
mer i konkrete afgrøder, for 
eksempel blade med hul-
ler, pletter eller andre for-
mer for skader. Med dem i 
den ene hånd og computer-
musen i den anden klikker 
man på det billede i håndbo-

gen, der ligner mest. Til bil-
lederne er knyttet et faktaark 
med beskrivelser af proble-
met. Hvad kan årsagen væ-
re, hvad kan symptomet for-
veksles med, og hvad kan 
man eventuelt gøre for at af-
hjælpe problemet på kort og 
lang bane?

- Vi tager udgangspunkt i 
problemer, men håndbogen 

skal ikke ses som en nem 
måde at knuse problemer på. 
Meningen er, at man ved at 
blive klogere på det, man 
ser i marken, bliver klogere 
på, hvordan man forebygger 
gennem sit sædskifte, under-
streger Marie-Louise Simon-
sen, Økologisk Landsfor-
ening, der står for arbejdet 
med at indsamle de mange 
informationer og billeder til 
håndbogen.

Klar i januar
De første dele af håndbogen 
forventes klar i januar. Det 
bliver formentlig ukrudt og 
næringsstoffer, der først går 
i luften. 

- Det er de vigtigste områ-
der set i forhold til sædskif-
tet. For skadedyrenes ved-
kommende handler det ofte 
mere om, hvordan man kan 
opretholde en levende na-

tur omkring markerne og op-
bygge nyttefaunaen, siger 
Marie-Louise Simonsen.

Bonde til bonde
Ud over at præsentere fak-
tuel viden om mangelsyg-
domme, ukrudt, skadedyr og 
sygdomme skal håndbogen 
også inddrage brugernes er-
faringer. 

- Der bliver en interak-
tiv del, hvor man kan blande 
sig i debatten, stille spørgs-
mål til hinanden, efterly-
se gode råd eller videregive 
de erfaringer, man selv har 
gjort med emnet, for eksem-
pel rodukrudt, forklarer Ma-
rie-Louise Simonsen, der hå-
ber at have en prototype klar 
til Agromek, så man der kan 
få en forsmag på, hvordan 
håndbogen kommer til at vir-
ke.     

kmn@okologi.dk

Innovation, klimaud-
fordring og udfasning 
af konventionel 
gødning og halm er 
på tapetet, når Jysk 
Økologi 1. december 
inviterer mælke- og 
planteproducenter til 
Økologi-dag

Deltagerne bliver således in-
viteret på en mental flyvetur 
over det økologiske landskab 
- og ikke uden grund.

- Vi har selvfølgelig fokus 
på den aktuelle svære økono-
miske situation, men vi skal 
også op i helikopteren en-
gang imellem og se, hvad der 
sker af spændende ting andre 
steder, siger Erik Andersen, 

der er chef for Jysk Økologi.
Derfor kan deltagerne ud 

over faglige produktions-
rettede oplæg blandt andre 
møde Susanne Hovmand, 
Knuthenlund Gods, der bru-
ger økologien som innovativ 
løftestang for godsets udvik-
ling, og den førende klima-
forsker herhjemme, Jørgen 
E. Olesen, der i mange år til-
lige har forsket i økologisk 
jordbrug. Endelig bliver der 

zoomet ind på fremtidscena-
riet uden konventionel gød-
ning men måske med økolo-
gisk biogas i stedet. 

- Selv om vi står i en svær 
tid, skal vi allerede nu læg-
ge spor ud til de tiltag, frem-
tiden bringer. De kommer til 
at berøre os, og vi skal for-
holde os til dem i tide, siger 
Erik Andersen.     

kmn@okologi.dk

Få ny, dugfrisk viden og 
inspiration til din bedrift i
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Tag en tur i
helikopteren

Mød Susanne Hovmand.

Klogere med et klik

Marie-Louise Simonsen står 
for indsamling af informa-
tioner og billeder til bogen.

Øko-fisk må få farve i foderet
Fra 1. november er det tilladt at bruge det røde farvestof astaxanthin 
i økologisk fiskefoder. Farvestoffet bruges for at give den røde farve i 
lakse- og ørredkød.

Det har ikke hidtil været tilladt at bruge farvestoffet, men det bliver 
det, når EU’s økologiske fiskeregler træder i kraft næste sommer. Derfor 
ændrer Plantedirektoratet de danske regler nu. 

Farvestoffet findes naturligt i bl.a. rejeskaller. Som udgangspunkt skal 
økologiske dambrug anvende økologisk fremstillet astaxanthin. Er det 
ikke muligt, skal man anvende naturligt forekommende kilder, herunder 
gærsorten Phaffia.

GMO sniger sig ind
Med den stigende udbredel-
se af gmo på verdensplan 
begynder historierne om 
utilsigtet spredning også at 
dukke op.

Senest frygter man i Tysk-
land, at gm-sennep kan øde-
lægge rapsproduktionen. År-
sagen er, at nogle landmænd 
tilsyneladende ulovligt bru-
ger sennepsfrø beregnet til 
konsum, når de etablerer ef-
terafgrøde. Konsumvarer må 
indeholde op til 0,9 procent 
gmo.

Denne praksis er ulovlig 
og kan give landmændene 
store bøder, men plantefor-
ædlerne er også bekymrede, 
for den illegale fremgangs-
måde kan gøre det umuligt 
at producere ren udsæd af 
raps på marker, hvor der har 
været dyrket sennep. 


