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ØL inviterer til kursus for
grøntsagsavlere, der
overvejer økologi
Skrevet af Landbrugsavisen.dk

Der er aldrig blevet solgt så mange økologiske fødevarer som nu, og de seneste tal fra
Danmarks Statistik viser, at frugt og grønt er den økologiske varekategori, der vokser
allermest.

Derfor er der et markant behov for flere danske producenter af økologiske grøntsager, skriver
Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.
 
Som resultat heraf, inviterer Økologisk Landsforening den 13. august til inspirationskursus
for grøntsagsavlere, der overvejer at lægge deres produktion om til økologi.

Programmet dækker emner om produktion og afsætning i teori og praksis, og samtidig får
deltagerne øget deres faglige netværk med nye samarbejdsmuligheder.
 
"På kurset sætter vi fokus på de grundlæggende økologiske principper, på de
lovgivningsmæssige rammer for økologisk grøntsagsproduktion og på, hvad det betyder at
være økologisk producent. Og så skal vi selvfølgelig også i marken på Ski ekær for at se og
høre om dyrkning af udvalgte kulturer", siger Julie Rohde, projektleder i Økologisk
Landsforening.

09.00: Økologisk brunch fra Øland og velkomst

09.15: Økologien på vej frem v/Jens Peter Hermansen, Økologisk Landsforening

09.45: Fra konventionel til økologisk producent – hvad skal jeg være forberedt på, og hvad er
de     
           vigtigste ændringer, når produktionen lægges om? v/ Richard de Visser,
Gartnerirådgivningen

11.00: Rundvisning på Ski ekær v/Peter Bay, Ski ekær Økologi

12.30: Økologisk frokostbuffet fra Øland

SENESTE NYHEDER

Læs flere ›

Foto: Filip Knaack Kirkegaard

Sydnorge høster 40 procent af normalår i
kornafgrøder

Vent med at så til pløjelaget er fugtet op

Få fingre i 112 mio. tilskudskroner til
miljøteknologi

Maskinkæmpe til tørkeramte landmænd: Lej
en foderblander i tre måneder

Martin Merrild: Vi kigger på direkte
statsstøtte grundet tørken

Tørken har fået landmand til at springe
farlige høstdage over

Ny skrækprognose for vejret: Tørken kan
ramme næste års høst

LandbrugsMedierne i samarbejde med:

JOBLANDET ›

Medarbejder til farestaldsteam på s
Jobstafet 4673 Rødvig Stevns

…

Kan du lide at passe køer?
Jobstafet 7800 Skive

Fodermester til 250 øko køer .
Jobstafet 9500 Hobro

Er du vores nye medhjælper i farest
Jobstafet 7620 Lemvig

…

Dri sleder til England
Trinity Hall Farm & Biogas Ltd.

NYT OM NAVNE ›

Log ind

›››››››››
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For første gang i Danmark: Supertærsker høster løs på
gods
26. juli · 11:12

13.00: Udfordringer og løsninger i økologisk grønsagsproduktion. Dyrkningssystemer,
ukrudtsbekæmpelse,
           gødskning, sortsvalg og plantebeskyttelse v/Richard de Visser, Gartnerirådgivningen.

14.00: E ermiddagskaffe/te og lækre søde sager fra Øland

14.30: Lovgivning: lagring, emballering, fødevarelovgivning, konventionel vs. økologisk
produktion, m.m.

15.30: Opsamling og næste skridt v/Richard de Visser, Gartnerirådgivningen

16.00: Tak for i dag!

Faglig opfølgning i marken og dannelse af netværk og samarbejde mellem deltagere på
kurset med henblik på at understøtte fortsat faglig udvikling og øge afsætningsmuligheder.

Modul 2 afholdes på Månssons A/S d. 5. september.

 

DEL

TIP OS

RELATEREDE ARTIKLER

GIK DU GLIP AF UGENS MEST LÆSTE NYHEDER?

Forsiden lige nu

Griseproducent: Jeg skal købe ekstra
foder for 1 mio. kr.

Treårig overvåger sin tredje høst: Er ikke til at holde indenfor
Landmand fik store udbytter og høje priser: Jeg er sindssygt glad
Høsttravlhed skubber a ensmaden ud i marken

ARRANGEMENTER Se alle ›

Heldagstur til
Sønderjylland

06-08-2018

Midtjysk Landboforenings Seniorklub
〉

Frilu sforestillingen
"Doktor Zhivago"

09-08-2018

Sydhavsøernes Landboseniorer
〉

GHOST NIGHT i
majslabyrinten

10-08-2018

Landwirtscha licher Hauptverein
〉

Indsend arrangement ›

Underskudsramt gods blev solgt: Nu sælger de igen lokalt

Arla vil ikke bruge mælk under dispensation til økologiske produkter

Økolandmand på femte generation: Det er den værste tørke i 150 år

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og vær på forkant med dagens landbrug

TILMELD ›

NYHEDSBREV

Underskudsramt gods blev solgt: Nu sælger de igen lokalt

Video: Nedbrændte mejetærskere og marker - på tur med brandvæsenet til markbrande

For første gang i Danmark: Supertærsker høster løs på gods

Frygter værste høst i mands minde: Schackenborg ser frem mod store tab

Ukendt person har malet smileyer på halmballer: Ole har den gladeste mark

SVIN 2/8 · 15:12

13-08-2018
Nyt job Karl

Johan
MøllerØ-Vet A/S

30 års jubilæum 01-08-2018
Margit Galsgård

LandboThy

Nyt job 01-08-2018
Carsten Bo Larsen

Søhøjlandets Regnskabsko…

EJENDOMSMARKEDET ›

9800 Hjørring
Fritidslandbrug:
133 m² 6,02 ha

L2L - KØB OG SALG ›

Nye Dæk Vredstein 200/60 R22.5
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Få fingre i 112 mio. tilskud-
skroner til miljøteknologi

Styrelse ofrer penge til natur for IT-formål
Landbrugsformand kritiserer konkurrent og
kommune: Vildleder landmænd
Millionstore puljer får markederne til at dø

Martin Merrild: Vi kigger på di-
rekte statsstøtte grundet tør-
ken

Energiministeren på tørkebesøg:
»Varmeværker skal se på alternativer til
halm«
Ny skrækprognose for vejret: Tørken kan
ramme næste års høst
Økologisk planteavler: Vårbyg gav 40 hkg pr.
hektar - håber den kan afregnes til 265 kr.

UGENS MEST LÆSTE

Sydnorge høster 40 procent af normalår i
kornafgrøder

Vent med at så til pløjelaget er fugtet op

Maskinkæmpe til tørkeramte landmænd:
Lej en foderblander i tre måneder

Tørken har fået landmand til at springe
farlige høstdage over

Ny skrækprognose for vejret: Tørken kan
ramme næste års høst

Ugens Handel: Mejetærsker skal bruges til
faste kørespor

07:24

07:06

Underskudsramt gods blev solgt: Nu sælger de igen lokalt

Video: Nedbrændte mejetærskere og marker - på tur med brandvæsenet til markbrande

For første gang i Danmark: Supertærsker høster løs på gods

Frygter værste høst i mands minde: Schackenborg ser frem mod store tab

Ukendt person har malet smileyer på halmballer: Ole har den gladeste mark

Mejetærsker i brand: Det var svært at se, om det var støv eller røg der kom op

Største nedgang i udbytte i 100 år: Det viser LandbrugsAvisens høstprognose

Stort gods færdig med høsten: Vi mangler 40 procent i udbytte

Landmand fik store udbytter og høje priser: Jeg er sindssygt glad

Har tjent 2,6 mia. kr. på tre måneder: Pengene vælter ind hos CNH

MARK 08:16

MARK 07:31

KVÆG 07:13 06:36

2/8 · 15:23 MASKINER 2/8 · 15:01
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Gråkjær bygger anderledes svinestald:
Den Sorte Diamant har væghøjde på 6,9
meter

Svag europæisk eksport lægger svineno-
teringen brak

Svinepriser i EU holder stabil kurs i snit -
store forskelle mellem lande

Stille i ulveland: Ingen anmeldelser af
husdyrangreb

Treårig overvåger sin tredje høst: Er ikke
til at holde indenfor

Bypige: "Det er noget helt specielt at hø-
ste"

Se Agcos stortærsker bide sig ind på de
danske marker

Halmvogne udbrændte: Ilden fik fat,
mens landmand holdt for rødt

Planteavler med 220 hektar: Jeg sår altid
e erafgrøder med såmaskinen

75 golfklubber slår græs til svenske land-
brug

Kra ig brand i landbrugsmaskine spredte
sig til mark og skov

Sådan gør du græsmarken klar til der
kommer regn

Gigantisk milliardhandel er nu en realitet
i kemibranchen

Mælkeproducent: Jeg ville ikke have væ-
ret her i dag uden en gårdbestyrelse

SVIN 2/8 · 14:44

SVIN 2/8 · 14:16

SVIN 2/8 · 13:14 2/8 · 12:40

2/8 · 12:31 2/8 · 11:41

MASKINER 2/8 · 10:59 2/8 · 10:54 MARK 2/8 · 10:52

2/8 · 10:42 2/8 · 10:24 KVÆG 2/8 · 08:45

2/8 · 08:25 KVÆG 2/8 · 08:19
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Alle nyheder
Kvæg
Mark
Svin
Maskiner
Seneste 24 timer
Nyhedsbrevstilmelding
Søg i nyheder
Noteringer
E-avisen

Debat & Meninger
MaskinDoktoren
Regler for debat

Arrangementer
Brugte maskiner
Ejendomsmarked
Joblandet
Nyt om navne
L2L
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LandbrugsAvisen | Vester Farimagsgade 6, 3. sal | 1606 København V. | Tlf: (+45) 33 39 47 00 | E-mail: net@landbrugsavisen.dk

Online
Avis
Magasiner

Avis
Magasiner
Tractor Tech
Udeblevet avis
Nyhedsfeed RSS
Adresseændring
Privatlivspolitik

Ansatte
Kontakt
Læserpanel
Om LandbrugsAvisen
Om LandbrugsMedierne
Ophavsret
Stillinger
Landmand.dk
Mascus.dk
Traktortech.dk
Forpagter.dk
Godhistorie.dk
Vækst.nu
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