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Endelig er den her. Genvejen til produkter, som
må bruges i økologisk brug. En ny hjemmeside
der samler det hele på ét sted er gået i luften
Pernille M. B. Kynde og
Richard de Visser, HortiAdvice,
pbk@hortiadvice.dk

HortiAdvice, Økologisk Landsforening
og SEGES har skabt en hjemmeside, som
giver et overblik over produkter, der må
anvendes i økologisk brug.
Overskuelig og brugervenlig
På hjemmesiden findes gødninger,
jordforbedringsmidler, frø og vegetativt
formeringsmateriale samt plantebeskyttelse, som markedsføres i Danmark, og
som er tilladt at bruge i økologisk brug.
Siden er opdelt i fire dele for at gøre det
så brugervenligt som muligt.
De fleste informationer er tilvejebragt
fra eksterne og eksisterende kilder fra
blandt andet Seges, HortiAdvice og LandbrugsStyrelsen – mere eller mindre tilpasset - samt informationer der er indsamlet
fra leverandører af produkterne. Desuden
er der links til relevant lovgivning, vejledninger og lignende samlet under fanen
”Lovgivning”.
Tanken var i første omgang at skabe en
database, hvori man kan søge alle stoffer
frem. Dog blev denne tanke efterhånden
erstattet af modellen med at bruge al den
viden, der i forvejen er samlet på forskellige sites. Derfor blev hjemmesiden et
opslagsværk, der linker videre til de steder,
hvor den nødvendige information findes.

Gødning
Der har længe været
et ønske om et overblik over gødningsprodukter, der må og kan anvendes i økologisk produktion. Bilag 1 i vejledning for
økologisk produktion viser kun de tilladte
råstoffer men ikke produktnavne. Det er
nu samlet under to faner. Under fanebladet Gødning linkes til Seges Gødningskatalog med indhold af de mest almindelige
gødninger til økologisk produktion samt
til en søgemaskine, der indeholder
specialgødninger og mikronæringsgødninger. I søgemaskinen kan man søge de
gødninger og jordforbedringsmidler frem,
som ikke findes i Seges Gødningskatalog.
Plantebeskyttelse
Middeldatabasen er blevet opdateret
med en søgefunktion for plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til økologi.
HortiAdvice opdaterer de godkendte basisstoffer. Under linket Plantebeskyttelse
linkes til Positivlisten i Middeldatabasen
og til Basisstoflisten hos HortiAdvice.

vejledninger, lovstof, baggrundsstof,
skemaer og blanketter, der skal bruges i
økologisk produktion.
Flere produkter til listen
Vi har tilstræbt os at samle alle de produkter, der markedsføres i Danmark, og
som er tilladt til økologi, på hjemmesiden.
Hvis du som leverandør kan se, at der
mangler noget fra dit produktkatalog
i Økokataloget, er det muligt at sende
information omkring produktet og dokumentation for, at produktet må bruges
i økologi. Så bliver informationerne
samlet sammen og lagt på hjemmesiden
løbende.
Send info til pbk@hortiadvice.dk n

Frø
Også den økologiske frødatabase er gjort
tilgængelig gennem hjemmesiden. Under
Frø linkes til Den Økologiske Frødatabase
fra Landbrugsstyrelsen. Al opdatering
foregår i Seges og Landbrugsstyrelsen.
Lovgivning
Under fanen Lovgivning henvises til
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• Licens sorterne®-S-:
Draper, Liberty, Aurora
• FALL CREEK SORTERNE:
Blue Ribbon, Cargo, Clockwork, Last Call,
Top Shelf, Valor eksklusiv i 7,5 l
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