Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Update kursus –
Jordfrugtbarhed og regenerative
dyrkningsmetoder
med Martin Beck og Erik Frydenlund
Torsdag d. 3. dec. kl. 10 til fredag den 4. dec. kl. 15.30
på Dalum Landbrugsskole i Odense
En introduktion til regenerativ dyrkning og
hvad det er!
De seneste nye erfaringer og resultater fra
Danmark og udlandet i opbygning af jordens
kulstof og frugtbarhed.
Vitalisering af planter med biodynamiske
præparater, kompost-te, effektive
mikroorganismer mm.
På kurset vil der være tid til deling af
erfaringer og udfordringer fra landmænd og
gartnere, som arbejder med regenerativ
dyrkning.
Kurset er for nye interesserede og tidligere
deltagere.

Program torsdag
• 9.30 Ankomst kaffe og brød
• 10.00 Introduktion, hvad er regenerativ dyrkning, hvordan er det startet og
hvad er status 2020 i Danmark og udlandet.
• 12.00 Frokost
• 13.00 Grønt plantedække, biodiversitet, følgeafgrøder og efterafgrøder.
• 15.00 Kaffe pause
• 15.30 Vitalisering, biodynamiske præparater, kompost-te, effektive
mikroorganismer
• 17.30 Mulighed for at tage ud og spise i byen for dem, der har lyst

Program fredag:
• 9.00 Mineralsk balancering, humusprøver, bladsaftanalyser.
• 10.15 Kaffe pause
• 10.30 Jordbearbejdning, at pløje eller ikke at pløje, fladekompostering, lægge
jorden sort, jordløsning.
• 12.00 Frokost
• 12.45 Gødningsbehandling, gylle og kompostering
• 14.00 Hvordan kommer vi videre i Danmark
• 15.00 Kaffe og kage

For hvert tema vil der være oplæg af Martin Beck, hvorefter der er tid til at
deltagerne kan dele deres erfaringer, løsninger og udfordringer. Medbring gerne
billeder på bærbar, USB-stik eller send dem til Erik Frydenlund på mail:
erikfrydenlund@gmail.com
Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.
Pris: 1125kr. inkl. moms og inkl. forplejning, studerende 700kr inkl.
Betaling til Foreningen for Biodynamisk Jordbrugs konto i Merkur Andelskasse:
reg.nr. 8401 konto 1100215 mærket Kursus-Update.
Der er mulighed for overnatning på stedet som aftales direkte med Dalum
Landbrugsskole på 66132130 eller mail dalums@dalumls.dk Det koster 500 kr. inkl.
morgenmad.
Tilmelding senest den 29.nov. til: erikfrydenlund@gmail.com
Arrangør: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
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