Für die Erde und lange Zeit.

Familien Wiggerts fortælling om bæredygtig jordbundsforbedring
Resultaterne taler for sig selv
”Vi har i årevis arbejdet målrettet med jordbundsforbedring. Kun en velfungerende og
levende jord giver et højt udbytte. Vi er meget åbne og glade for at prøve noget nyt, men
det skal også være økonomisk forsvarligt. Ved hjælp af Quaterna® kommer vi tættere på
vores mål om at drive rentabelt og bæredygtigt økologisk landbrug.”
Ovenstående er filosofien bag Wolfram Wiggerts økologiske landbrug. Han driver
familievirksomheden ”Haslachhof” i Löfflingen / Schwarzwald sammen med sin kone Eva,
faderen Herbert og broderen Markus. Den økologiske gård er på 300 hektar og
inkluderer korndyrkning, 40 ammekøer, biogasanlæg og en gårdbutik med eget brand.
Gårdens areal ligger i op til 900 meters højde. Wiggert-familien har 14 års erfaring med
økologisk landbrug.

6 afgrøder i et 8-årigt sædskifte er nøje gennemtænkt med det formål at højne jordbundens
frugtbarhed og bæredygtighed. Udbyttet ligger næsten på niveau med konventionelle
landbrug. Vi læste om Qua-terna® i tidsskriftet dlg-mitteilungen - og tidsskriftet er ikke kendt
for at profilere alternative løsninger, så en omtale må fra deres side være et kvalitetsstempel.

I 2015 og 2016 var spelt-udbyttet højere end tilsvarende uden brug af Quaterna® (5t / ha).
”Vores maskinstation bekræfter igen og igen, at vores afgrøder er meget sunde - dette kan
især mærkes i en økologisk bedrift med disse udbytteniveauer. I gennemsnit oplever vi 10% højere udbytte.” fortæller Wolfram
Wiggert, og fortsætter:

I 2015 og 2016 var spelt-udbyttet højere end tilsvarende uden brug af Quaterna® (5t / ha). ”Vores maskinstation bekræfter igen og
igen, at vores afgrøder er meget sunde - dette kan især mærkes i en økologisk bedrift med disse udbytteniveauer. I gennemsnit
oplever vi 10% højere udbytte.” fortæller Wolfram Wiggert, og fortsætter:
”Vi iblander Quaterna® Activa 500 i vores biogassubstrat, og udbringer i gennemsnit 18 m³ biogassubstrat pr. Ha sammen med
Quaterna® Activa 500. Jeg forbereder spande med Quaterna® Activa 500 som passer per læs på forhånd, så er de altid klar til brug.
Det tager lidt mere tid, men det lønner sig i sidste ende.”

Selv de eksterne høstarbejdere genkender en forskel, når de stikker skræpper uden at vide på forhånd, hvor Quaterna® er blevet
brugt. Skræpperne er meget lettere at trække op på det behandlede areal.
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En markant forbedring af jorden.
Det kan ses at Quaterna® har løsnet jorden, og vi har derfor færre problemer med kraftig regn. På grund af øget kapillærvirkning
står der meget sjældent vand på markerne. Takket være den forbedrede jordstruktur kan vi også reducere vores
brændstofomkostninger.

”Vores jord bearbejdes kun ned i 8 til 10 cm. dybde, fordi vi har mange sten. Undergrunden løsnes på den ene side af planter som
lucerne, og på den anden side også af regnormene. Antallet af disse er steget markant i de sidste par år efter brugen af Quaterna®.
Selv i den tørre fase i foråret finder vi forbavsende mange regnorme på markerne.
Vi lægger særlig vægt på at bevare en frugtbar jordbund de kommende generationer - det er derfor, vi har brugt Quaterna® i 3 år.”
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