Für die Erde und lange Zeit.

Familien Reuter fortæller om deres erfaringer med Quaterna
Heiko Reuters landbrug ligger i Oldenburg i Niedersachsen, og har været familielandbrug i over 3
generationer. Sammen med sin kone og børn avler han kødkvæg og markedsfører dem direkte til lokale
og regionale restauratører og privatpersoner. For 40 år siden mens hans forældre stadig var
mælkeproducenter, avlede Heikos bedstefar kødkvæg. I over 20 år har Heiko og hans familie fokuseret
på dyrevelfærd og produktion af kød af høj kvalitet.

Markedsføring af højkvalitetsprodukter direkte til kunden.
Heiko Reuter fortæller: ”Vi driver vores konventionelle landbrug næsten som var det økologisk. Vi bor i
et område med mange naturbeskyttelses- og kompensationsområder. På grund af de stadigt strengere
regler har vi måttet reducere brugen af kunstgødskning, da vi naturligvis ønsker at bevare vores gode
udbytter. På en landbrugsmesse i Wüsting i 2013 hørte vi om SOBAC´s koncept, og det virkede
overbevisende og gjorde os nysgerrige på produktet. Samme efterår begyndte vi at behandle vores staldgødning med Quaterna® Activa
500, og i det følgende forår spredte vi det på vores græsarealer.”

Dyrenes sundhedsstatus er markant bedre.
”Alle vores dyr har en levealder på mindst 3 år. Dyrene går på græs hele sommeren, og om vinteren går de på dybstrøelse i stalden. Vi
har haft en tyk gødningsmåtte i stalden i over 10 år, og har altid haft problemer med dårlig luft med en høj andel af ammoniak. Efter en
regelmæssig behandling af gødningsmåtten med Quaterna® har vi både set en signifikant forbedring af gødningskvaliteten og en
markant reduktion af staldluftens ammoniakindhold.”

Jeg kan gå i stalden med rent tøj og feje foder ind, uden at komme til at lugte for meget.
”Forskellen kan også ses hos dyrene, som er meget sundere og jeg observerer ikke længere klovproblemer. Staldluften er mere frisk og
den daglige foderudnyttelse og tilvækst er også forbedret, hvilket har gjort dyrlægen til en sjælden gæst på gården.
Vores i alt 60 stykker kødkvæg er vokset op med adgang til vores græsmarker i 20 år, og dyrene slagtes og sælges direkte fra vores gård.
Det er meget vigtigt for os, at vi kan tilbyde vores dyr et godt liv og vore kunder et produkt af høj kvalitet.”

Græsmarkerne tørrede ikke ud, men forblev grønne.
Vores landbrug drives udelukkende med græsarealer, og gødningen omfattede normalt staldgødning, suppleret med indkøbt
kunstgødning. I dag gøder vi kun vores arealer med fast staldgødning behandlet med Quaterna®. Den første gødning tildeles om foråret
og den anden efter det første slet, så er græsarealerne optimalt forsynet. Vi er ikke længer økonomisk presset, tværtimod. Vi har
oplevet af at plantesundheden dens modstandsdygtighed er markant forbedret, og at plantens kvalitet er betydeligt forbedret.
Quaterna® er et troværdigt produkt og, også godkendt til økologisk landbrug - Da vi var overbevist om at vi skulle gå denne vej, har det
åbnet mange døre for os.
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Græsarealerne slås 3 gange om året uden yderlig gødningstildeling. De sidste 2 års tørkeperioder er
forbigået næsten sporløst. Græsmarkerne tørrede ikke ud, men forblev grønne. At jorden er blevet
bedre til at absorberer vand ses tydeligt i form af mindre tørkestres. I det følgende forår var
græsarealerne i meget god og fin balance. Vi bemærker også de positive virkninger af det foder vi
høster til vores dyr, i form af en højre kødkvalitet. Hvis jeg sammenligner mit landbrug med de
omkringliggende landbrug, kan jeg se, at mit landbrug er markant grønnere og mere vegetativt.
Da jeg startede med SOBAC Quaterna® havde jeg stadig kontrolarealer, fordi jeg ville se forskellene på mine egne arealer. Og det kunne
ikke benægtes, at planterne har en signifikant bedre rodudvikling og også længere rødder til at trække vand fra dybden. Og hvad der
også var meget mærkbar var antallet af regnorme. Hvis vi graver i jorden med spaden, finder vi flere regnorme end nogensinde før.
Vi får en faglig god rådgivning af vores salgsrepræsentant hos SOBAC, og selv når vi møder kolleger, der også bruger Quaterna®, hører vi
fra dem, at de er meget tilfredse med konceptet og resultaterne.
Det er meget klart for mig, at jeg vil fortsætte med at bruge SOBAC i fremtiden. Vi vil drive vores landbrug, som vi gør, og producere
bæredygtigt kød. Du finder ikke linende kød, som det vores kunder får, andre steder. Det er et langsomt voksende, smukt marmoreret
kød, og dets kvalitet er tæt på vildtkød. Salget stiger fra år til år. Oksekødet har de højeste ernæringsmæssige værdier, og det er det
vores kunder sætter pris på. Hvert andet år har vi vores gårdfestival, og vi bemærker, at kunderne spørger til, hvordan dyrene vokser op,
hvordan de fodres, om der anvendes kemi og kunstgødning osv. Og det for de et ærligt svar på.
Med Quaterna®-konceptet har vi fundet en god løsning til vores landbrug, så vi ikke i fremtiden behøver at bekymre os om
gødningsregler, længere tørkeperioder osv. Ærlighed over for vores kunder er lige så vigtig, som ærlighed over for vores parter, som vi
arbejder sammen med. Det er et højkvalitetsprodukt, vi markedsføring.
Du kan finde flere oplysninger om os på hof-reuter.de
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