
	  
Introduktionskursus/workshop	  om	  biodynamisk	  dyrkning	  

–	  med	  praktisk	  arbejde	  med	  præparater	  
	  
Tirsdag	  den	  24.	  april	  2012	  på	  Steffenskilde,	  Hallenslevvej	  22,	  4282	  Gørlev	  

Introduktionskurset	  er	  primært	  for	  praktiske	  jordbrugere	  (landmænd,	  gartnere,	  frugtavlere),	  der	  
vil	  vide	  mere	  om	  de	  biodynamiske	  principper	  og	  praktiske	  metoder.	  Det	  giver	  en	  god	  mulighed	  for	  
at	  få	  viden	  om	  baggrunden	  og	  de	  konkrete	  forskelle	  mellem	  økologisk	  og	  biodynamisk	  praksis	  i	  
relation	  til	  ens	  egen	  bedrift	  og	  situation.	  	  

Der	  bliver	  anvisninger	  på,	  hvordan	  man	  går	  i	  gang	  med	  at	  dyrke	  
biodynamisk,	  hvordan	  og	  hvornår	  man	  bruger	  præparaterne	  og	  
hvilke	  redskaber,	  man	  kan	  bruge	  til	  at	  røre	  og	  udbringe	  de	  to	  	  
markpræparater.	  
	  
Det	  er	  muligt	  at	  se	  og	  købe	  litteratur	  om	  biodynamisk	  dyrkning.	  
	  
	  

Kl.	  	  	  9.30	  	   Ankomst	  og	  kaffe	  og	  brød	  
Kl.	  10.00	   Præsentation	  og	  orientering	  om	  dagens	  program	  v/	  Klaus	  Loehr-‐Petersen	  
	   Orientering	  om	  Steffenskilde,	  biodynamisk	  dyrket	  siden	  1952	  v/	  Karl	  Steffen	  Olsen	  

Introduktion	  til	  de	  biodynamiske	  principper	  og	  erfaringer	  v/	  Erik	  Frydenlund,	  Klaus	  L-‐
P	  og	  Karl	  Steffen	  O.	  	  

Kl.	  12.30	  	   Frokost	  –	  egen	  madpakke	  
Kl.	  13.30	  	   Praktisk	  arbejde	  med	  de	  biodynamiske	  

præparter:	  markpræparaterne	  humuspræparatet	  
og	  kiselpræparatet,	  samt	  røllikepræparatet,	  der	  
anvendes	  til	  gødning	  og	  kompost.	  

Røring	  og	  udsprøjtning	  af	  humuspræparat	  og	  kiselpræparat.	  
Vi	  slutter	  kl.	  ca.	  16	  
	  
Praktiske	  oplysninger:	  
Pris	  50	  kr.	  inkl.	  kaffe.	  	  	  	  Frokost:	  egen	  madpakke	  
Praktisk	  tøj	  og	  fodtøj	  til	  udendørs	  aktivitet	  	  
Tilmelding	  senest	  20.	  april	  til	  projektleder	  Klaus	  Loehr-‐Petersen,	  Foreningen	  for	  Biodynamisk	  
Jordbrug,	  tlf.	  8619	  9445	  mail	  biodynamisk-‐forening@mail.tele.dk	  	  
	  
Kurset	  er	  en	  del	  af	  aktiviteterne	  i	  informationsprojektet	  ”Uddannelsesforløb	  i	  biodynamisk	  
fødevareproduktion”,	  der	  er	  støttet	  af	  Økologifremmeordningen	  under	  Fødevareministeriet.	   	  
	  


