Økologisk Landsforening inviterer til seminar i samarbejde med Biodynamisk Forening.

Tidsler, kvik og skræpper kan fjernes
ved at forbedre jordens miljø
Seminar om rodukrudt i relation til jordens frugtbarhed,
struktur og miljø i økologisk og biodynamisk drift.
Med agraringeniør Hartmut Heilmann (oversættes)
Torsdag den 30. april kl. 9.30/10.00 – 15.00 i Rands ved Fredericia
Rodukrudt er et symptom på ubalance i jordens miljø (på tysk ’Gare’).
Det trives, hvor jorden er belastet af uhensigtsmæssigt behandling,
gødningsanvendelse og/eller sædskifte.
Løsningen er at genoprette det mikrobielle og kemiske miljø i jorden, så
de ’syge-processer’ med slimdannelse, som rodukrudtet lever af, ændres
til sunde processer. Valg af redskaber og dermed påvirkning af
jordstrukturen har stor betydning for jordens miljø – og jordens struktur
og konsistens bliver bedre, når miljøet i jorden forbedres. Kompostens
positive virkning på jordmiljøets sundhed er vigtig i processen mod
rodukrudt.
Agraringeniør Hartmut Heilmann er forsker med særligt fokus på, hvordan
rodukrudt hænger sammen med jordens liv, miljø og struktur. Han er leder
af „Gesellschaft für Boden, Technik, Qualität (BTQ)“ i Tyskland, og rådgiver
virksomheder, der fremstiller jordbehandlingsredskaber. Hartmut Heilmann
vejleder økologiske og biodynamiske landmænd i at forstå og behandle
deres jord bedre og holder seminarer for landmænd og konsulenter.
Kom og hør om, hvad der aktiverer de usunde processer, som rodukrudt
lever af, og få konkrete råd om, hvordan man kan forbedre sin
jordbearbejdning. Desuden om positive virkninger af at bruge kompost og
de biodynamiske præparater mod årsagerne til rodukrudt.
Foredraget oversættes af Martin Beck, faglig konsulent i Økologisk Landsforening.
Tid: Torsdag den 30. april 2015 kl. (9.30) 10.00 – 15.00 (ankomst og kaffe/brød fra kl. 9.30)
Sted: Maria Bastholms Køkken & Kursusværksted, Randsbuen 107, Rands, 7000 Fredericia. Bindende
tilmelding nødvending – og senest 27/4.
Pris: 300 kr. + moms for økologisk/biodynamisk forplejning. Opkræves pr. faktura.

Program:
09.30 Ankomst, kaffe og brød
10.00 Jordens biologiske og kemiske miljø – og hvad der øger og hindrer rodukrudt
11.00 Virkningen af kompost og frisk gødning på miljøet i jorden
12.00 Frokost
13.00 Den rette jordbehandling på de rigtige tidspunkter er afgørende for jordens struktur, miljø og
ukrudtsvækst
14.00 Erfaringer med redskaber og biodynamiske præparater mod årsagerne til rodukrudt
15.00 Afslutning
Ret til ændringer forbeholdes.
Bindende tilmelding er nødvending og senest mandag den 27. april til Helle Moving eller Christina Udby
Hansen tlf. 87 32 27 00 eller på hmo@okologi.dk eller cuh@okologi.dk. Oplys fulde navn, adresse,
telefonnummer og e-mailadresse.

