
 

Studietur til Bingenheimer Saatgut  

og Dottenfelderhof 

om økologisk og biodynamisk udvikling af sorter  

af grøntsager og grøngødningsarter. 

Den 25.-27. juni 2019 

 
Turen arrangeres af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. Transport med tog til 

Frankfurt a.M. Oversættelse til dansk.  

Bingenheimer er verdens største biodynamiske frøfirma (men lille i 

forhold til konventionelle frøfirmaer). Det består af et netværk af 

biodynamiske og økologiske avlere i flere lande, der forædler efter 

traditionelle OP-metoder uden hybrider. Der selekteres efter 

sorternes robusthed, sundhed, smag og ensartethed.   

Som noget meget specielt, og for Bingenheimer helt centralt, 

samarbejder firmaet med ernæringsforskere og 

avlere om at fremavle sorter, der har kvaliteter, 

så fødevarerne nærer både krop og sjæl. 

Bingenheimer er delvist en socialpædagogisk 

virksomhed, hvor også personer med særlige 

behov er med i forskellige arbejdsprocesser. Se  

www.bingenheimersaatgut.de 

De udviklede sorter registreres og rettighederne forvaltes af foreningen Kultursaat, 

der sikrer, at sorterne er tilgængeligt kulturmateriale, som andre kan arbejdere 

videre med. www.kultursaat.org 

Studieturen giver en sjælden mulighed for at besøge firmaet og nogle avlere og høre 

om deres arbejde – fra kvalitetsprincipper over forsøg, høst, rensning og pakning til 

salgsklare sorter.  

Vi besøger også avlsarbejdet 

på det biodynamiske 

landbrug Dottenfelderhof, 

tæt på Frankfurt. 

Dottenfelderhof er et 

biodynamisk landbrug med 

stort forsøgsarbejde med 

både grøntsager og korn, med landbrugsskole, bageri, mejeri, kursusfaciliteter og 

stor butik.  www.dottenfelderhof.de 

http://www.bingenheimersaatgut.de/
http://www.kultursaat.org/
http://www.dottenfelderhof.de/


 

 

Programmet: 

Tirsdag den 25/6: afgang med tog fra Fredericia kl. 8.46.  

Gratis langtidsparkering med banegården, både på øst- og vestsiden 

Ankomst Frankfurt kl. 17.00 

Kørsel til Dottenfelderhof i Bad Vilbel, få km fra Frankfurt.  

Aftensmad og overnatning der. 

Aften: rundvisning i marker med forædlingsavl af forskellige grøntsagssorter 

 

Onsdag morgen: rundvisning på 

Dottenfelderhof 

Formiddag: Kørsel til Bingenheimer Saatgut i 

Echzell, ca. 30 km  

Rundvisning med præsentation af arbejdet i 

Bingenheimer og Kultursaat 

Frokost og fortsat information om 

kvalitetsprocesser 

Efter kaffepause: besøg på forædlingsparceller 

hos Thomas Heinze og Cornelia Becker 

Aftensmad og samtale om sortsudvikling og kvalitetsmål 

Kørsel til Frankfurt, overnatning på hotel tæt ved banegården 

 

Torsdag: afgang med tog kl. 7. 58  

Ankomst til Fredericia kl. 16.14  

 

Overnatning på dobbeltværelse. 

Pris 2950 kr. + moms = 3687,50 kr. alt inkl. til Merkur regnr 8401  konto 1100215 

Begrænset plads – 16 personer 

Tilmelding til info@biodynamisk.dk eller 2217 2565 senest 14. juni 

Tilmeldingen er bindende af hensyn til togbilletter og værelsesbestilling.  

Rejseleder Klaus Loehr-Petersen 

 
 Ret til ændringer forbeholdes 

Studieturen er en del af foreningens grøntsagsprojekt og støttet af Promilleafgiftsfonden. 

mailto:info@biodynamisk.dk

