Orgganisk gjjødsel til økolo
ogisk pla
antedyrkking
Organisk gjødsel sikrer god næringsforsyni
n
ng på skifter soom ikke tilføress husdyrgjødse
el. Felleskjøpet selger to varianter av
midler til økolo
ogisk produksjoon”, se www.de
ebio.no.
Marihøne‐gjødsel. Begge variantene står i Debio sitt ”reggister for driftsm
Gjødsla er pellletert og kan spres med sentrrifugalspreder..
ødsel
Produktspekteer organisk gjø

Produktnavn
n
Marihøne Plu
uss 8‐4‐5
Marihøne 4‐1‐2

Kg gjødsel/daa so
om gir 8 kg totaal‐N
Ca 100
Ca 200

Vær klar over at en må dokumentere ovenfor Debioinspekktør behovet for tilførsel av slik gjødsel. Relevvante argumenter er mangel
på husdyrgjød
dsel, næringsfatttig jord, dårlig kløvertilslag elller kravfulle vekster.
I EUs nitratdireektiv er 17 kg N/daa
N
fra husdyyrgjødsel satt soom øvre grense
e for tilførsel av
v total‐N. Dette er den eneste grensa som er
hjemlet i lovveerket. I praksis er det imidlertid lite aktuelt å tilføre mer enn
n 8 kg total‐N/d
daa i økologisk ddrift med mindre det dreier
som om helt sspesielle vekster innen grønnsaksproduksjon.. Med totalnitro
ogen menes summen av nitroggen bundet i orrganiske
forbindelser o
og det som er mineralsk
m
(nitratt og ammonium
m). Av tabellen ovenfor
o
framgå
år hvilke mengdder 8 kg total‐N
N tilsvarer for
Marihøne‐gjød
dsel.
Bruksområderr
Marihønegjød
dsel sikrer god næringsforsynin
n
ng på skifter so m ikke tilføres husdyrgjødsel. På eng og beitee med lite kløve
er er det svært
aktuelt å tilførre organisk gjød
dsel for å sikre nok
n fôr til dyra.. Vær klar over at for gjødsel som
s
er tilsatt ”aanimalske bipro
odukter” må
det gå minst 221 dager fra gjødsla spres til grraset høstes elleer beitedyr slip
ppes. Marihøne Pluss 8‐4‐5 er ttilsatt kjøttbein
nmjøl og
begrensningen
n gjelder for deette produktet, men ikke for M
Marihøne 4‐1‐2.
Næringskrevende vekster som
m hvete og byggg vil gi god res pons på Marihø
ønegjødsel når det er lite planntetilgjengelig næring
n
i jorda.
k
hvor produktet har høøy salgsverdi, eksempelvis
e
spe
elthvete, frøengg, bær og grønn
nsaker.
Gjødsla er ogsså høyaktuelt i kulturer
Spredning av Marihøne‐gjød
dsel
Gjødsla er pelletert og er 3‐3,5 mm i diametter. Den kan finnt spres med se
entrifugalsprede
er. Spredetabelller finnes på hjemmesiden,
h
odsel.no. Også flere kombimaskiner takler deenne gjødsla. Prøv deg fram eller kontakt maaskinleverandørr.
www. naturgjo
Gjødslas innho
old og ”Debio sin
s positivliste””
Marihøne 4‐1‐‐2 er ikke tilsattt noe som helstt. Det er helt ennkelt kyllinggjød
dsel som er pelletert. Marihønne Pluss 8‐4‐5 er
e tilsatt
kjøttbeinmel o
og vinasse for å gjøre gjødsla mer
m næringsrik . Vinasse er et kaliumrikt bipro
odukt fra produuksjon av gjær. Det tilsettes
for å heve innholdet av kalium
m. Organisk gjø
ødsel tilsatt kjøtttbeinmjøl og vinasse
v
tillates brukt
b
til økologgisk drift, og beggge
duktene vi selgeer står i Debio sitt
s ”register fo r driftsmidler tiil økologisk produksjon”, se ww
ww.debio.no.
Marihøneprod
All gjødsel fra Norsk Naturgjø
ødsel er ugressffri.
Lagring m.m.
Det er innerseekk og dobbelt bunn
b
på sekken
ne med Marihøøne‐gjødsel. Tørrket kyllinggjødsel trekker imiddlertid til seg fu
uktighet svært
lett. Gode lagrringsforhold er avgjørende forr at ikke kvalitetten skal forringges. Ved utelagrring anbefales 2 paller som un
nderlag med en
kraftig presenning over som går godt ned la
angs sida på sekkkene. Lettpresenning anbefales
Artikkelen er sskrevet av Ragn
nar Dæhli
Felleskjøpet A
Agri

