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HAR DU VINTERFODER NOK?
Høsten er ovre og det er tid til at få gjort status 
og planlægge vinterfodringen.   

DLG har udviklet en række nye blandinger til økologer, som kan hjælpe, hvis der 
er problemer med at opfylde grovfoderkravet eller stivelsesforsyningen halter:

Vil du høre mere så kontakt:

 Heimdal Green
Heimdal Green Majs
Heimdal Green Korn
Heimdal Korn
 
Heimdal Green sortimentet indeholder forskellige blandinger med et højt  
indhold af grøn-/lucernepiller, som tæller med, når grovfoderprocenten udregnes. 

Heimdal Korn er en blanding med højt indhold af korn og majs,  
som forsyner dine køer med stivelse.
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Nordjylland
Tlf 3368 7000

Østjylland
Tlf 3368 6300

Midt- og Vestjylland
Tlf 3368 7250

Fyn/Øst
Tlf 3368 5100

Sydjylland
Tlf 3368 5300

Læs mere på www.dlg.dk

FRUGTAVL: EU-Kommissionen har nu 
godkendt natron som middel til at 
bekæmpe svampesygdomme som 
æbleskurv og meldug i økologisk pro-
duktion, skriver Landbrugsstyrelsen i 
en pressemeddelelse. 

Økologiske frugtavlere får derved 
lettere adgang til at bekæmpe svam-
pesygdomme uden risiko for at bela-
ste miljøet.

Ændringen sker i forbindelse med 
en opdatering af reglerne i økologi-
forordningen og gælder fra 12. no-
vember 2018.

Det har været et sejt træk fra 

dansk side. I 2014 søgte Miljøstyrel-
sen generel godkendelse af natron 
som bekæmpelsesmiddel i EU. An-
søgningen skete med begrundelse i 
sprøjtemiddelstrategiens indsats om 
fremme af alternative lavrisikomid-
ler.

Natron blev godkendt i 2015, 
men kunne ikke umiddelbart bruges 
i økologisk produktion. Landbrugs-
styrelsen søgte dernæst særskilt om 
optagelse af natron til brug i økolo-
gisk produktion Det er nu lykkedes, 
så også økologer får adgang til at 
bruge natron.

Økologiske frugtavlere 
må nu bruge natron

Skurv i økologiske æbler kan nu forebygges med natron. Foto: Irene Brandt

Pas på aggressivt frøukrudt
Et nyt faktaark beskri-
ver fem ukrudtsarter, du 
bare ikke vil have. Lær 
dem at kende, hold øje 
med dem og slå hårdt 
ned, hvis du ser dem 
på din matrikel. Nyt fra 
projekt Demonstration 
af nye økologiske løsnin-
ger II

Tofrøet vikke er noget så sjældent 
som et bælgplanteukrudt. Ikke desto 
mindre er den i stand til at filtre en 
afgrøde fuldstændig ind og gøre hø-
sten besværlig.

Bid mærke i navnene: gulurt, 
smalbladet vikke, agersennep, ha-
nekro og pileurt. Det er ukrudtsarter, 
du ikke ønsker at komme i nærkon-
takt med.

Fælles for dem er, at de er frø-
ukrudt, som i kraft af store frømæng-
der er i stand til at sprede sig ukon-
trolleret i en hast, du ikke drømmer 
om.

Økologisk Landsforening har ud-
givet faktaarket Aggressivt frøukrudt, 
som beskriver de fem arters særken-
der og biologi, og som giver anvisnin-
ger på, hvordan man kan forebygge, 

at de dukker op, og bekæmpe dem, 
hvis de alligevel gør. 

Det er planterådgiver Anne Erik-
sen, ØkologiRådgivning Danmark, 
der har skrevet faktaarket, der ind-
går i en større samling - en elektro-
nisk økologisk driftshåndbog - på 
Økologisk Landsforenings hjemme-
side.                          kmn@okologi.dk

Økologisk Landsforenings projekt 
Demonstration af nye økologiske 

løsninger II er støttet af Promil-
leafgiftsfonden for Landbrug, Den 
Europæiske Fond for Udvikling af 

Landdistrikterne og Miljø- og Føde-
vareministeriet.


