Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Kursus:
Fremstilling og anvendelse af
kompost-te, fermenterede substrater og effektive mikroorganismer
i gartnerier og landbrug

Biodynamisk Forening og den tyske forening Native Power (www.native-power.de) inviterer til
kursus om fremstilling og brug af kompost-te og fermenterende mikroorganismer
Vi får besøg af Gerhard Weißhäupl fra Østrig, som har mangeårig erfaring med anvendelsen af
kompost-te i sit landbrug. Forudsætningen for en god effekt af en kompost-te behandling er
en kompost af god kvalitet. Her har en træ-holdig kompost fra f.eks. en biomile vist sig at
være velegnet. Brugen af kompost-te er i Danmark hidtil stort set ukendt, men er imidlertid
blevet en verdensomspændende bevægelse. Det handler her om dels et udtræk af
huminstoffer, men også især en aerob opformering af probiotiske mikroorganismer fra
komposten. Dette viser sig at have en positiv, plantevitaliserende effekt, som bidrager til øget
fotosynteserate, styrkelse af planternes sundhed og immunforsvar, bedre fødevarekvalitet,
bedre næringsstofudnyttelse, stabilere og højere udbytter og ikke mindst en stimulering af de
humusopbyggende processer i jorden.
Forskellige typer af kompost-te-bryggere demonstreres.
Anden del af kurset omhandler hvordan brugen af fermenterende mikroorganismer kan
afhjælpe en række dyrkningsmæssige, sundhedsmæssige og frugtbarhedsrelaterede
problemer i landbruget og gartneribruget. Den gode sundhedsfremmende effekt af
fermenterende mikroorganismer er jo velkendt f.eks. i mælkesyregæring af grøntsager og
syrning af mælkeprodukter. I landbruget er mælkesyregæring af afgørende betydning, når
grovfoder ensileres. Men mælkesyrebakterier m.fl. har også gavnlig virkning på en lang række
andre områder i husdyrhold og i jordbruget, hvilket beskrives på kurset. Endeligt
demonstreres hvorledes gårdspecifikke fermenterende mikroorganismer selv kan fremstilles
ud fra urte- og hø-ekstrakter, der er produceret og indsamlet på egen bedrift.
Deltagerantallet er begrænset til 30 deltagere. Det kræver ingen forudsætninger.

Tid: Den 28. marts 2017 fra kl. 9 til 16. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30.
Kursussted: Fredriksgård i Draved Skov, Dravedvej 12, 6240 Løgumkloster.
Pris: 1375 kr. plus moms inkl. økologisk forplejning.
Tilmelding: Til Anke Stubsgaard senest 24/3 på anke@biodynamisk.dk eller tlf. 26 15 77 69.
Betaling: Ved tilmelding på Reg 8401 konto 1100215. Kvittering tilsendes via mail.
Praktisk: Medbring gerne både indesko og varmt overtøj.
Planlægning af projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

