Studieresan Öko-Feldtage plus två grönsaksgårdar
Tisdag 2/7 – fredag 5/7/2019
Ett samarbete mellan Jordbruksverket och Agri-kultur i Småland AB
Vi planerar för en studieresa som innehåller besök av nationella ÖKO-FELDTAGE 3-4 juli 2019 i Kassel
(delstaten Hessen) plus två ekologiska grönsaksgårdar, som är ”goda exempel gårdar”. Fokus special/grönsaksodling inbäddade i ekologiska odlingssystem. https://www.oeko-feldtage.de/ enbart
utställare och demoodlingar och demokörningar inom ekologiskt lantbruk. Då odlings-/sortförsök
utförs på delstatsnivå i Tyskland, kommer man se ett stort utbud av det på mässan plus att det sker på
en ekologisk försöksgård: http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/lehr-undversuchsbetrieb-hessische-staatsdomaene-frankenhausen/startseite.html, själva gården:
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/lehr-und-versuchsbetrieb-hessischestaatsdomaene-frankenhausen/wirtschaftsbetrieb.html, Mässan samarbetar med DLG och blir av vart
annat år. Premiären var lysande i 2017, plats: Hessische Staatsdomäne Frankenhausen,
Frankenhausen 1, 34393 Grebenstein,
Preliminärt program
Dag 1, 2/7 transport med buss från Malmo Station till första övernattningsstället, Tagungshaus
Lebensbogen, https://www.tagungshaus-lebensbogen.de/, 10 min från fältdagen
Dag 2, 3/7, förmiddag, hos Bio-Börde, fältmässig ekologiskt grönsaksgård, https://bio-boerde.de/
Cut & carry, regenerativt, kompost, mellangrödor, kompletterande grödor, bevattning,
rot-/kålväxter plus växtodling/vall
Eftermiddag Öko-Feldtage, åter första övernattningsstället
Dag 3, 4/7, förmiddag, lunch på Öko-Feldtage
Eftermiddag ca kl 14.30, Klostergut Wiebrechtshausen, KWS:
https://www.kws.com/de/de/produkte/oeko/wiebrechtshausen/,
https://mediamaster.kws.com/01_Produkte/oeko_1/wiebrechtshausen/betriebsspiegel_klostergut_wi
ebrechtshausen_2017.pdf, Fältmässig ekologisk grönsaksodling, inbäddad i helekologisk gård
Bevattning, potatis, sockerbetor, morötter, bönor, rödbetor mm plus växtodling/vall
Övernattning nära gården: Hotel Freigeist Northeim, https://www.freigeist-northeim.de/
Övernattningar i dubbelrum, förutom busschaffören
Dag 4, 5/7, hemresa till Malmö Station från Northeim
Deltagare: huvudfokus rådgivare och öppen för lantbrukare Resan: miljövänlig resa
Planering, genomförande: Agri-kultur i Småland AB i samråd med Jordbruksverket Johan Ascard,
Beate och Hermann Leggedör finns med tyska som backup
Finansiering: Transport och planering kommer finansieras via Jordbruksverket, mat och logi betalas
av deltagarna plus en startavgift för att täcka in alla utgifter. Detaljuppgifter räknas fram.
Intresseanmälan, anmälan, frågor: Hermann Leggedör 0707-912 374, hermann@agri-kultur.se
Anmäl dig gärna redan nu, dock senast 2 juni 2019, första anmälningar har redan kommit in
Mer detaljer senare. Välkommen!

"Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel"
Maskinvisningar: https://www.oeko-feldtage.de/programm2019/maschinenvorfuehrung/
Innovation: https://www.oeko-feldtage.de/programm2019/innovationen/
Utställare: 320, https://www.oeko-feldtage.de/ausstellerverzeichnis/
Newsletter: https://www.oeko-feldtage.de/newsletter/, kan prenumereras, tyska ;-)
Engelska: https://www.oeko-feldtage.de/?lang=en

