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Markinspirationsdag – besøg hos tre øko-landmænd
Kom med på heldagstur i marken hos tre økologiske landmænd og hør mere om
jordfrugtbarhed, efterafgrøder, vinterraps og dræning, når Økologisk Landsforening og SEGES
Økologi inviteret til mark-inspirationsdag den 22. september.
Økologisk Landsforening og SEGES Økologi inviterer alle interesserede til mark-inspirationsdag
torsdag den 22. oktober. Deltagerne skal på bustur rundt til tre økologiske landmænd med
markvandringer, maskindemonstration, oplæg og udveksling af viden og praktik om bl.a.
efterafgrøder, jordfrugtbarhed, dræning og radrensning. Der vil dels være en række oplæg fra
landmændene selv samt økologirådgivere fra Økologirådgivning Danmark og SEGES Økologi.
9.30

Afgang i bus fra mødestedet, P-plads Kokholm 2, 6000 Kolding

10.00-11.30 Besøg hos planteavler Jens Hansen, Hovedgaden 41, 6064 Jordrup
 Demo: Fremvisning af 8 demoparceller med forskellige efterafgrødeblandinger sået efter
høst v/Sven Hermansen, specialkonsulent, Økologisk Planteproduktion, SEGES Økologi.
 Oplæg: Jordfrugtbarhed og rødder v/Henning Sørensen, planteavlsrådgiver,
Økologirådgivning Danmark.
 Frokost
12.00-14.30 Besøg hos Erling Fischer Madsen, Stubdrupvej 56. 7100 Vejle.
 Oplæg: Jordbundsforhold og dræning - metoder, materialer og praktik v/Janne Ålborg
Nielsen, chefkonsulent, Økologisk Landsforening.
 Oplæg og demo: Etablering af vintersæd, såteknikker og -maskiner v/Henning Sjørslev
Lyngvig, specialkonsulent, markteknik, SEGES Planter og Miljø.
 Oplæg og demo: Økologisk vinterraps v/ Poul Christensen, Planteavlsrådgiver,
Økologirådgivning Danmark.
 Kaffe
15.00-16.00 Besøg på Barritskov v. Svend Daverkosen og Inger Bertelsen, Chefkonsulent SEGES
Økologi.
I projektet RowCrop arbejdes der med et nyt dyrkningssystem, der kombinerer radrensning og
efterafgrøder, så både ukrudtsbekæmpelse og opbygning af kvælstof er mulig. På Barritskov er der
efterafgrødeforsøg og demonstration af radrensning i efterafgrøder efter høst. RowCrop er
medfinansieret af Organic RDD2.
17.00

Ankomst bus til mødestedet, P-plads Kokholm 2, 6000 Kolding

Der serveres kaffe undervejs samt økologisk frokost og kage til eftermiddagskaffen. Prisen for
deltagelse er kr. 400, og der kræves tilmelding via okologi.dk/landmand senest den 20. september.

For yderligere info
Janni Jannie Bak Pedersen, projektkoordinator, Økologisk Landsforening, 41 90 20 11

