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ØKOLOGIRÅDGIVNING DANMARK BYDER DIG VELKOMMEN
• Onsdag den 9. januar 2019
 Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum
• Torsdag den 10. januar 2019
 SAGRO, Majsmarken 1, 7190 Billund
• Torsdag den 17. januar 2019
 Halkær Kro & Kulturhus, Halkærvej 59, 9240 Nibe

Alle dage fra kl. 9.30 til 15.30. Pris: 950 kr.
Tilmelder du dig inden 15/12. Pris: 850 kr.

Tilmeld dig allerede nu på info@oerd.dk eller 7660 2334

Kl. 9.30 Morgenkaffe og velkomst

Mere ekstremt vejr kræver robuste systemer 
v/Plantechef Claus Østergaard, ØRD og Direktør Erik Andersen, ØRD
Fremtidens økologiske maskinpark 
v/Jonas Høeg, ØRD
Eff ekt ved og implementering af faste kørespor 
v/Gunnar Schmidt, Byggeri og Teknik

Lækker øko-frokost

Café-møde: Hvad vil jeg bruge på min bedrift
Klimaudfordringen i økologisk jordbrug – sådan løses den 
v/ Mette Kronborg ØL og Michael Tersbøl, ØRD
Sådan har jeg grebet det an på min bedrift 
v/landmand NN

Kl. 15.30 Afslutning og tak for i dag.

PLANTEAVL:
• Merværdi i kornet 
 v/ Anne Eriksen og Poul Christensen, ØRD
• Økologisk optimeret gødningsforsyning
 v/Michael Tersbøl ØRD og Anton Rasmussen, ØL

MÆLK OG KØD:
•  Krav til fremtidens kløvergræsmark 
 v/Hans Lund og Maike Brask, ØRD
•  Fremtidens fodermidler 
 v/Birgitte K. Høyer, ØRD og Julie C. Henriksen, ØL

KOM TIL RD NEXT STEP
Få inspiration til de næste skridt for dig og dit landbrug

Vi serverer ny viden om robuste afgrødesystemer, den økologiske 
maskinpark, fremtidens økologiske fodermidler, nye afgræsningsmetoder, 

udvikling og tendenser i fremtidens fødevareproduktion

Spændende grøntsagskursus 
for små avlere
De to sidste kurser i en række af 
grøntsagskurser, som Økologisk 
Landsforening har gennemført 
i 2018, blev holdt i løbet af no-
vember

 

Seksten økologiske grøntsagsavlere 
var i midten af november til grønt-
sagskursus med Økologisk Lands-
forening. Kurset forløb over to hele 
dage og blev afholdt hos henholds-
vis Svanholm Gods på Nordsjæl-
land og Seerupgaard på Amager. 
Her blev deltagerne opdateret på 
den nyeste viden om bl.a. kulturer, 
sædskifte, vanding, opbevaring og 
ukrudtsbekæmpelse af den erfarne 
grøntsagskonsulent Richard de Vis-
ser fra Gartnerirådgivningen. Sær-
ligt lagde Richard de Visser vægt på 
grøngødning som en effektiv og ofte 
overset kilde til kvælstofproduktion i 
grøntsagsavlen og fremhævede bl.a. 
lucernes gode kvaliteter. 

Den vigtige næringsstofforsyning
Planteavlskonsulent ved Økologisk 
Landsforening Anton Rasmussen 
fortalte de interesserede kursister 
om fremtidens næringsstofforsy-
ning, og fremhævede biomasse fra 
biogasanlæg som en vigtig kilde til 
næringsstoffer i fremtiden, hvor ef-
terspørgslen efter økologiske grønt-
sager sandsynligvis vil stige mere 
end husdyrproduktionen kan følge 
med, samtidig med at konventionel 
gylle udfases. Han henviste til Det 
Økologiske Biomassekatalog, som 
kan hentes på Økologisk Landsfor-
enings hjemmeside, og som indehol-
der en gennemgang af reglerne for 
input og anvendelse af restprodukter 
fra biogasanlæg sammen med en 
oversigt over tilgængelige produkter 
i landets kommuner. 

Direkte afsætning
Helge Bülow, grøntsagsproducent fra 
Djursland og underviser på Kalø Øko-

logisk Landbrugsskole holdt også 
oplæg for kursisterne og fortalte om 
vigtigheden af branding, når man 
sælger sine afgrøder direkte til for-
brugerne. Helge Bülow fortalte bl.a. 
hvordan han ofte oplever, at hans 
kunder bliver glædeligt overraskede, 
når de fi nde ud af, at Helge faktisk 
fi ndes lige der på gården, med hæn-
derne i mulden, og ikke blot er et 
logo og et relatérbart navn. 

Som et afbræk mellem de man-
ge faglige indlæg fi k kursisterne 
en rundvisning på Svanholm Gods 
af Jeanette Masasila, som driver 
Svanholm Oplevelser og kunne for-
tælle mange gode historier om livet 
i kollektivet gennem de sidste fyrre 
år, hvor det har bestået. Ole Nørby 
kiggede forbi og fortalte om den 
alsidige grøntsagsproduktion hos 
Nørbys Grøntsager, som afsætter 
gennem fødevarefællesskab, lokale 
supermarkeder, abonnementsord-
ning, torvehandel og gårdbutik. Også 
hos Marc og Neel Seerup på Seerup-
gaard fi k kursisterne føling med livet 
på en travl, åben gård, som afsætter 
direkte til forbrugere og restauranter, 
og en menu bestående af gårdens 
produkter, kyndigt tilberedt af går-
dens elev Jeanette Hermann Ras-
mussen, som er tidligere sous-chef 
på Restaurant Alchemist i Køben-
havn. 

Kurset for den professionelle øko-
logiske grøntsagsavler var foreløbigt 
sidste kursus i en række af grønt-
sagskurser, som Økologisk Landsfor-
ening har gennemført i 2018 og hvor 
målgruppen har spændt fra nybegyn-
deren til den erfarne grøntsagsavler. 

Økologisk grøntsagskursus – for den 
professionelle småavler blev gen-
nemført af Økologisk Landsforening 
med støtte fra Promilleafgiftsfonden 
for frugtavlen og gartneribruget som 
en del af projekt Økologisk frugt- og 
grøntsagskursus og netværk.

Julie Rohde er projektkoordinator i 
Økologisk Landsforening.

GRØNTSAGSKURSER 
TEKST OG FOTO: JULIE ROHDE

Kursister fi k bl.a. en fremvisning af maskinparken på Svanholm Gods


