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4.210.-
Excl. moms og levering

En rationel og økonomisk
løsning til beluftning og
køling af korn og frø.

Nem håndtering og betjening.

Belufteren skrues i hvor behovet opstår,
ventilatoren monteres,
og belufteren er klar til drift.
Belufter op til 1000 tønder pr. indstik.

CROCUS Kornbelufter består af:
Ventilator 1,1 kW, perforeret rør
med udvendig gevind,
betjeningshåndtag og en snaplås.

Data:
Længde rør 1900 mm.
Ventilator 1,1 kW.
Ydelse 1500 m3/time.

CROCUS
KORNBELUFTER

CROCUS projekterer og producerer tørringsanlæg
og transportudstyr for korn og frø.

Virkevangen 25, Tel.: 87 95 93 00
Assentoft Fax.: 87 95 93 09
8960 Randers SØ www.crocus.dk

NAVNE                               

Ny CFO hos Green Team Group
Green Team Group har ansat Leif 

Arnbjerg som CFO med ansvar for 
den internationale koncernøkonomi, 
omkostningsstyring, administration og 
optimering. 

Leif Arnbjergs primære opgaver 
bliver at opbygge en stærk 
økonomiadministration internt for 
at sikre at koncernen er gearet til 
den fortsatte dynamiske vækst. 
Første skridt er at in-source 
økonomistyringen og derigennem skabe en forbedring af 
rapportering og et bedre overblik over omkostninger og den 
daglige økonomi. 

Leif Arnbjerg er uddannet reg. revisor HD(R) og har arbejdet 
15 år hos Bestseller hvoraf de sidste 10 år som CFO i Bestseller 
Retail Europe.

Green Team Group er Europas førende producent og 
leverandør af juletræsplanter, juletræer og dekorationer. 

Koncernen har en ambitiøs strategi frem mod 2020. Salget 
af juletræsplanter skal øges fra 19 mio. i 2010 til 30 mio. 
2020 og i samme periode skal salget af juletræer øges fra 1,4 
mio. til 10 mio. med en egenproduktion på 70 %. Salget af 
pyntegrønt skal ligeledes hæves fra 1.500 tons til 6.000 ton. 
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Fire mio. kr. til øko-biogas
Fødevareministeriet 
har netop givet tilskud 
til to projekter, der 
skal afprøve ny tekno-
logi i biogasanlæg og 
forbedre mulighederne 
for at producere biogas 
fra økologiske plante-
materiale. 

Hovedparten af de eksi-
sterende danske biogasanlæg 
er udviklet til at producere 

biogas fra gylle og flydende 
biomasse fra fødevareindu-
strien – og ikke fra økologisk 
biomasse af plantemateriale 
som f.eks. græs og energiaf-
grøder. 

Det skal to udviklingsprojek-
ter ændre på.

Projekterne får i alt fi re mio. 
kr. fra Fødevareministeriets 
erhvervsudviklingsordning 
til at afprøve nye teknologiske 
løsninger, der kan håndtere 
plantemateriale i biogasan-

læggene. Den store udfordring 
er at fi nde den bedste teknik til 
at føre plantematerialet ind i 
anlæggene og røre rundt i det.

Spændt minister
- Jeg er meget spændt på at 
følge udviklingen i de to pro-
jekter og deres løsninger på 
de tekniske udfordringer. Det 
her vil kunne give økologerne 
mulighed for at levere grøn 
energi og derved forsyne dem 
med en endnu grønnere profi l, 
siger fødevareminister Henrik 
Høegh.

Fødevareministeren håber, 
at projekterne kan give fl ere 
konventionelle bedrifter et 

incitament til at omlægge til 
økologisk drift. Det skyldes, 
at produktion af biogas fra 
økologisk plantemateriale 
kan sikre fl ere næringsstoffer 
til den økologiske produktion, 
fordi den afgassede biomasse 
kan køres ud på markerne.

Fødevareministeriet har år-
ligt afsat 4 mio. kr. til pilotpro-
jekter om økologiske biomas-
seanlæg. Pengene kommer fra 
Erhvervsudviklingsordningen, 
der er en del af regeringens 
aftale om Grøn Vækst og ud-
møntes via Landdistriktspro-
grammet 2007-2013.
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Projekterne får i alt fi re mio. kr. fra Fødevareministeriets erhvervs-
udviklingsordning til at afprøve nye teknologiske løsninger, der kan 
håndtere plantemateriale i biogasanlæggene.

Temadag om foderrug
I Jysk Landbrugsrådgivning mener man, at der store fordele 

ved at øge andelen af rug i sædskiftet. 
Derfor har man anlagt en demonstrationsmark på Doktorvej 

nær centeret i Billund, hvor der den 23. juni fra kl. 09.00–
13.00 inviteres til en temadag om foderrug, herunder sorter, 
afsætning, fodring og økonomi.

Blandt indlægsholderne vil være Claus Nymand, KWS, Kjeld 
Askjær, Jysk Landbrugsrådgivning, Henrik Madsen, Jysk Mark 
og Ronald Gaedkte, ATR. 

Alle er velkomne til arrangementet, der er gratis.
jba

ARRANGEMENTER                            

To topaktuelle 
markvandringer
To økologiske plante-
avlere inviterer sam-
men med Økologisk 
Landsforening til 
markvandring 22. og 
29. juni ved Brædstrup 
og Haderslev. I fokus 
er udvikling af fremti-
dens sorter i økologisk 
planteavl og udfasning 
af konventionel gylle.
 

To aktuelle markvan-
dringer er på program-

met i den kommende tid i 
økologisk regi.

Der lægges for hos Anders 
Lund, formand for planteavls-
udvalget i Økologisk Landsfor-
ening. Bedriften blev omlagt 
til økologisk drift i 1999. An-
ders Lund fortæller om sine 
erfaringer med at vælge afgrø-
der og designe et sædskifte, 
der kan holde ukrudt i skak 
og samtidig give tilstrækkelig 
næring. Anders Lund vil også 
fortælle om sine erfaringer 
med at dyrke på rækker.

Udvikling af fremtidens sor-
ter til økologisk planteavl og 
udfasning af konventionelt 
gylle er to emner, der optager 
Planteavlsudvalget meget. 
Flere udviklingsprojekter er 
sat i søen inden for disse om-
råder, og to af dem, kan man 
se og hører nærmere om hos 
Anders Lund, hvor der også 
vil blive set på to udviklings-
projekter, som er iværksat på 
bedriften. Det ene omhand-
ler udfasning af konventionel 
gødning, det andet om bruger-
drevet sortsudvikling.

Emmer og spelt
Den anden økologiske mark-
vandring på juni-programmet 
finder sted på gården Eli-
selund i Sønderjylland. Ejen-
dommen dyrker kvalitetskorn 
- bl.a. vårhvede, emmer og 
spelt. Der er fokus på høst og 
opbevaring af korn. 

Desuden deltager ejendom-
men i et demonstrationsprojekt 
om bekæmpelse af tidsler, som 
man også kan høre mere om.

Også på Eliselund er der fokus 
på udfasning af konventionelt 
gylle, hvilket man også kan høre 
mere om på markvandringen. 
Af emner, som også vil blive be-
rørt kan nævnes: Pløjefri dyrk-
ning, avanceret kornrenseri og 
dyrkning af efterafgrøder. 
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22. juni 
Anders Lund, Kl. 14.30-17.00
Hovvejen 16, 8740 Brædstrup
Tilmelding til landsforeningen

29. juni 
Eliselund, Kl. 19.30-21.00
Skovbøllingvej 20, 6100 Haderslev 

TID OG STED

Anders Lund, Brædstrup, fortæller om sine erfaringer med at vælge 
afgrøder og designe et sædskifte, der kan holde ukrudt i skak og 
samtidig give tilstrækkelig næring. (Arkivfoto: Kaj Lund Sørensen)

Oplever fald 
i kommunale øko-indkøb

Mens omsætningen i detailhandlen fortsætter med at vokse, 
er det ikke ligefrem vækst, der præger fl ere af landets små 
økologiske grossister og abonnementsordninger.

- Jeg kan ikke genkende billedet af fremgang. Tværtimod 
melder alle de virksomheder, jeg snakker med, om stagnation 
eller tilbagegang, siger Anders Kok, der gennem 15 år har 
drevet den jyske grossistvirksomhed Biogan i Lystrup nord for 
Århus.

- Jeg oplever en del frustration over hele tiden at høre, 
at salget vokser, når jeg selv oplever, at det er meget op ad 
bakke, siger Anders Kok.

Han sigter blandt andet til, at både Vejle og Randers 
kommuner har skåret meget ned på økologien, og han hører 
om stagnation eller tilbagegang fra hovedparten af de både 
store og små virksomheder, han møder i branchen.
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Hæder til ko - og hendes far
På Hjørring Dyrskue, der fi nder sted i dag og i morgen, 

vil man hædre en ko, som har ydet en helt usædvanlig 
præstation. Det foregår lørdag 11.10-11.40 i den store ring. 

Koen tilhører Christian Andersen, Løkken. Præstationen 
består i at have malket 100.000 kg mælk, men det særlige ved 
denne ko er, at hun er datter nr. 100 efter tyren Taurus Funkis, 
som passerer denne milepæl. 

Dermed markerer den nu afdøde Funkis sig som en af 
historiens bedste avlstyre, og det vil avlsselskabet markere på 
Hjørring Dyrskue. Koen fra Løkken er 12 år gammel, men stadig 
i topform og med i den almindelige konkurrence på dyrskuet.
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INDLAND                                     

Fokus på planter 
hver tirsdag i 

EFFEKTIVT LANDBRUG


