Studietur om biodynamisk frøforædling og
saftproduktion ved Hamborg
Den 28.-29. september 2022
Tag med på en inspirerende tur til Voelkel mosteri ved Hamborg og oplev den meget alsidige produktion af
biodynamiske safter af frugt og grøntsager. Voelkel er verdens største producent af biodynamiske safter, og
meget fokuseret på ernæringskvaliteten i deres produkter. De anvender derfor kun grøntsager af frøfaste
sorter (ikke hybrider) af hensyn til planternes indre balance, livskraft og naturlige frugtbarhed. De landbrug,
Voelkel har aftaler om dyrkning med, bruger primært biodynamiske sorter fra frøfirmaet Bingenheimer
Saatgut i Tyskland. Bingenheimer samarbejder med forædlere om at udvikle frøfaste sorter efter
biodynamiske principper. Frugter og bær til Voelkels safter kommer fra biodynamiske og økologiske
landbrug og plantager med særligt gode forhold for jord, natur og medarbejdere.

En af de centrale forædlere af biodynamiske grøntsagssorter er Christina Henatsch på godset Gut Wulfsdorf
ved Hamborg. Hun anvender bl.a. musik og homøopati til at styrke planternes udvikling, frugtbarhed og
ernæringskvalitet. På turen besøger vi hende på hendes gartneri og får et indblik i de metoder, hun bruger,
og hvordan de påvirker planterne til at blive sundere næringsmidler – inkl. til safter hos Voelkel.
Turen henvender sig til gartnere, landmænd, forhandlere, medarbejdere og forbrugere med interesse for
biodynamisk dyrkning og de metoder, der bruges for at udvikle fødevarer med høj ernæringskvalitet.
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Oplæg bliver på engelsk og tysk (med oversættelse).
Turen foregår i bus. Afgang fra Fredericia Banegård onsdag den 28. september kl. 9.00
Ankomst torsdag den 29. september kl. ca. 19.30
Overnatning på eneværelse på hotel
Pris 2450 kr. inkl. moms
Deltagerantal 20. Plads efter først-til-mølle. Bindende tilmelding senest 20. september
Nærmere oplysninger om program, evt. rejsetilskud og tilmelding til Klaus Loehr-Petersen,
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, info@biodynamisk.dk tlf 2217 2565

Rejseledere: Laila Venø Bendsen og Mogens Jensen, Voelkel Danmark og Klaus Loehr-Petersen.
Turen er arrangeret af Voelkel Danmark i samarbejde med Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
(Ret til ændringer forbeholdes)

Støttet af projektmidler fra Fonden for økologisk landbrug

