Studieresa grönsaksodling Danmark, 2-3 juli 2014
Tema Ogräsbekämpning utan handrensning
Välkommen till Jordbruksverkets studieresa i Danmark. Resan är intressant för både
ekologisk och konventionell odling. Vi har fokus på hur man kan klara
ogräsbekämpningen utan kemiska ogräsmedel och utan handrensning, även i grödor som
morot och lök.
Johan Ascard och Sara Ragnarsson är reseledare och översätter vid behov till svenska.
Richard de Visser och Lars Møller, GartneriRådgivningen är lokala organisatörer. Resan
är i första hand för svenska rådgivare och odlare men andra får gärna följa med i mån av
plats.
Resan kostar ca 1900 kr för kost och logi i enkelrum och ca 250 kr lägre i dubbelrum.
Anmäl dig snarast och senast den 12 juni på Jordbruksverkets kursanmälan på
www.jordbruksverket.se/anmalandanmark. Frågor: Johan Ascard, 0730-41 52 87,
johan.ascard@jordbruksverket.se, eller sara.ragnarsson@jordbruksverket.se.
Onsdag 2 juli

08:00

Bussen avgår från Alnarp. Fika i Nyborg kl. 10.

12:00

Lunch nära Horsens på Jylland.

13:00

Yding Smedie, Östbirk. Högteknologiska maskiner för ogräsbekämpning.

14:30

Yding Grønt, Östbirk. Odling av salladsväxter. Marktäckning med TerraSeed
pappersmaterial. Certifiering enligt GLOBALG.A.P.

16:15

Jens Christian och Henry Nielsen, Bording. Ekologisk morotsodling utan
handrensning. Sandjord.

19:00

Inkvartering och middag på Hotel Comwell Kellers Park, Børkop

Torsdag 3 juli

08:00

Avresa från hotellet.

09:30

Skiftekaer Økologi, Peter Bay Knudsen, Tåsinge, Fyn. Ekologisk odling utan
handrensning i lök, rödbetor, kål, hokkaido, potatis. Lerjord. Fasta körspår, GPS,
växtföljdsförsök.

12:00

Avresa och lunch på vägen

15:00

Brogaard, Boje Skytte, Fårevejle, Lammefjorden, Själland. Konventionell och
ekologisk odling av morötter, rödbetor och andra rotfrukter. Mulljord.
Bandsprutning, kamodling, ångning av jord.

19:00

Bussen åter i Alnarp

Ogräsbekämpning – en utmaning

Ogräsbekämpning är en stor utmaning i både ekologisk och konventionell
grönsaksodling. I ekologisk odling orsakar handrensning av ogräs mycket arbete och
stora kostnader och är ofta en flaskhals för utvecklingen. I konventionell odling är det
brist på effektiva herbicider. Det är dessutom obligatoriskt enligt ett nytt EU-direktiv att
tillämpa integrerat växtskydd. Det innebär bland annat att man i första hand ska använda
sig av förebyggande och odlingstekniska åtgärder samt mekanisk och annan icke-kemisk
ogräsbekämpning.

Mer information om besöken

Yding Smedie: www.ydingsmedie.dk
Yding Grønt: www.ydinggroent.dk
Skiftekaer: www.skiftekaer.dk
Stubberupholm och Brogaard: www.brogaarden.com
Hotell Comwell Kellers park: www.comwellkellerspark.dk

