
Temadag om økologisk frø
Den 10. december kl. 10:00-15:45

afholder AgroTech, Økologisk Landsforening og GartneriRådgivningen
en temadag om økologiske frø hos Jysk Landbrugsrådgivning      

Majsmarken 1, 7190 Billund

Det foreløbige program:
l	Velkomst, v/ Poul Rytter Larsen, Økologisk Landsforening.
l	Teknikker til forædling: hvilke teknikker anvendes pt. i forædlingsbranchen for grønsager.  
 Hvordan kan økologer vælge forædlingsform? v/ Hans Henrik Kampmann, VEGINOVA IVS. 
l Fremtidens sorter af økologisk løg, gulerod samt kål. 
 Foreløbige resultater af GUDP-projekter. 
 v/ Gitte Kjeldsen Bjørn, AgroTech, og Jørn Nygaard Sørensen, Aarhus Universitet.
l	Status og hvad bringer fremtiden for økologiske frø. Indlæg fra frøleverandører til det 
 danske marked.

Frokost 

l	The search of Nutrient efficient varieties of crops - examples of potato, cabbage, lettuce,   
 and spinach. 
 v/ Edith Lammerts van Bueren, Wageningen Universitet.
l	Tre avlere byder på en ønskeliste til forædlerne.

Kaffepause 

l	The necessity of an organic breeding program? v/ Edith Lammerts-van Bueren.
l	Diskussion og opsamling. 
l	Afslutning

Pris for deltagelse: 350 kr. + moms.

Tilmelding til Økologisk Landsforening på tlf. 8732 2700 eller på mail til Helle Moving (hmo@
okologi.dk) senest fredag den 5. december.

Projektet er støttet af: ”Den 
Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrik-
terne: Danmark og Europa 
investerer i landdistrikterne”
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Dagen er delt op i et tema om kompost om formiddagen, 
og et tema om jordfrugtbarhed om eftermiddagen. 

Målet med dagen er at give et dybdegående indblik i:
- produktion og brug af kompost
- at forbedre jordfrugtbarhed gennem sædskifte, 
 grøngødning, kompost, jordbearbejdning m.m.

Der vil være oplæg blandt andet fra 
Martin Beck, Økologisk Landsforening
Dietmar Näser, Grüne Brücke, ing. agrokemi fra 
Tyskland, 
Svend Daverkosen, Aarstiderne, 
Richard de Visser, GartneriRådgivningen, m.� .
Udenlandske oplæg vil blive oversat til dansk. 

Programmet � ndes på www.gartneriraadgivningen.dk 
under kalenderen eller www.okologi.dk/kompost

GartneriRådgivningen og Økologisk Landsforening afholder  

Temadag om jordfrugtbarhed og kompost 
i grønsagsproduktion
Den 2. december kl. 10.00 – 16.00 på Majsmarken 1,  7190 Billund
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Tilmelding nødvendig senest den 24/11 på 
tilmeld@okologi.dk – angiv ”kompostseminar 
2/12” i emnefeltet og skriv navn, adresse, 
postnr., by, mobilnummer, samt antal deltagere. 
Pris inkl. forplejning 850 kr.pr. pers.+ moms

Mødet er støttet af Promilleafgiftsfonden 
for frugtavl og gartneribruget.

Der forbeholdes retten til ændringer i programmet.
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9.45 Kaffe og registrering  

10.00 Velkomst og introduktion Martin Beck, Økologisk 

  Tema Kompost  

10.10 Kompostering af grønmasse fra naturarealer. Erfaring fra Svend Daverkosen, Aarstiderne

10.40 Derfor og sådan laves og bruges kompost Martin Beck, Økologisk 

11.10 Brug af kompost i grønsager. Resultater fra forskningsverden. Richard de Visser, 

11.40 Lidt af det løse: lovgivning vedrørende kompost, om Richard de Visser, 

12.10 Frokost  

  Tema Jordfrugtbarhed  

13.10 Jordforbedring og jordpleje for en frugtbar jord. OBS! Oplæg er Dietmar Näser, 

14.30 Kaffe  

14.50 Fortsat Dietmar Näser, 

15.50 Afslutning og opsamling Martin Beck, Økologisk 

16.00 Tak for i dag  


