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Her er du: Forside › Landbrug › Kalender › 2016 › 06 › Markvandring: økologisk vinterraps

Adresse: Stenaltvej 8, 8950 Ørsted
Arrangør: Økologisk Landsforening
Kontaktperson: Jannie Bak Pedersen

Fra 16/06 kl. 13:00 - Til 16/06 kl. 16:00

Program

Økologisk vinterraps og
radrensning af vårsæd

Kom på markvandring i forsøgsmarkerne ved Stenalt Land- og Skovbrug og bliv
opdateret på nyeste viden om økologisk vinterraps og radrensning af økologisk
vårsæd.

Kom på markvandring i forsøgsmarkerne ved Stenalt Land- og Skovbrug, hvor vi bl.a. undersøger
rapsjordloppers betydning som skadedyr i økologisk vinterraps og afprøver strategier og metoder til at
mindske angreb af rapsjordlopper.

På markvandringen bliver du opdateret på nyeste viden om dyrkning af økologisk vinterraps, herunder
etablering, sortsvalg, jordbehandling, skadedyr, gødskning og høst. Samtidig får du mulighed for at se
forsøgsmarken og høre om metoder til at mindske angreb af rapsjordlopper i økologisk vinterraps.
Efterfølgende er der oplæg om og fremvisning af forsøg med radrensning i vårbyg, vårhvede og
hestebønner samt såning af efterafgrøde.

Markvandringen afholdes af Økologisk Landsforening, DLG Økologi og SEGES Økologi.

13.00: Sandwich og drikkevarer v/DLG Økologi

13.10: Velkomst v/ Marie-Louise Simonsen, projektchef, Økologisk Landsforening og Lars Egelund Olsen,
konsulent SEGES Økologi

13.30: Efterspørgsel, afsætning og anvendelse af økologisk vinterraps v/ Henrik Kløve, Økologichef DLG

13.45: Rapsproduktionen på Stenalt v/Hans Fynbo, Driftsleder Stenalt Land- og Skovbrug: Erfaringer med
rapsproduktionen; sædskifte, etablering og høst

14.00: A-Z om rapsdyrkning, v/Poul Christensen, planteavlskonsulent, Økologirådgivning Danmark:
Sædskifte, sortsvalg, sådato, rækkedyrkning, gødskning, høst og afsætning

SØG... "
 



Tilmelding

Navn *

Telefonnummer (mobil) *

E-mailadresse *

Af hensyn til forplejning vil vi gerne vide ca. hvor mange, der kommer

Skriv antal deltagere, hvis I kommer flere sammen

Send

Læs mere

14.30: Skadedyr i vinterraps v/Lars Egelund, konsulent, planteproduktion, SEGES Økologi:
glimmerbøsser, rapsjordlopper, snudebiller og galmyg

15.00: Resultater og fremvisning af forsøg med radrensning i vårbyg, vårhvede og hestebønner samt
såning af efterafgrøder v/Lars Egelund SEGES, Økologi

15.45: Kaffe i værkstedet

16.00: Opsamling og tak for i dag v/Marie-Louise Simonsen

Arrangementet er gratis. Tilmelding nødvendig senest 14 juni. Tilmeld dig her:

Få styr på den drilske øko-vinterraps

Markvandringen afholdes i projektet Stabile Udbytter i Vinterraps, som er støttet af Fonden for Økologisk
Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
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Nyheder
Presse
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Find medarbejder
Ledige stillinger
Økologi og Erhverv

Vi arbejder for

I Økologisk Landsforening arbejder vi
for en verden, der tænker og handler
økologisk – til glæde for mennesker,
dyr og vores jord.

Bliv medlem
Om os

Økologisk Landsforening

Silkeborgvej 260
8230 Åbyhøj
T: 87 32 27 00
info@okologi.dk
 
CVR: 13038139
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