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 TID & STED

 ANNONCER

29. juni - 1. juli. Landsskuet i 
Herning - med DM i hø og det 
nyeste om økologisk landbrug 
fra Økologisk Landsforening. 
Se landsskuet.dk/ for mere om 
Landsskuet.

Juli
11.-13. juli. Nordiskt kornsemi-
nar på Gotland Grönt Centrum, 
Roma. Se nærmere på gutekorn.
wordpress.com/

August
7.-10. august. International vi-

AKTUELLE ARRANGEMENTER OM ØKOLOGI
Plantefaglig dag hos formanden 
Vær med når Planteudvalget i Økologisk Landsforening inviterer til Plantefaglig dag med fremvisning, de-
monstrationer og masser af faglig sparring! Kom på markvandring i de mange forskellige økologiske afgrøder 
hos formand for Planteudvalget Søren Bilstrup. Vi skal bl.a. se karse, lupiner, hestebønner, frøgræs, quinoa, 
vår- og vinterspelt, hvede, byg og rug – og der bliver også tid til at kigge på maskiner!

Tid: 26. juni kl. 10.00 – 15.00
Sted: Holstebrovej 478, 7860 Spøttrup

Markdemo: Hestebønner, vårbyg og vinterhvede 
Kom til markdemo og få nyeste viden om sortudvikling og dyrkning af hestebønner, vårbyg og vinterhvede.

Tid: 27. juni kl. 13.00 – 16.00 
Sted: Nordic Seed A/S, Grindsnabevej 25, Dyngby, 8300 Odder 

Markdemo: Økologiens bedste sorter
Der afholdes markdemonstration af nye sortsblandinger i vårbyg i projektet MixBar - screening af vårbyg til 
økologiske sortsblandinger. Deltagelse er gratis og alle er velkomne! 

Tid: 29. juni kl. 10.00 – 12.00
Sted: Ollerupvej 9, 7182 Bredsten
Tilmelding: Senest 26. juni på okologi.dk/kalender eller 8732 2700

DM i hø på Landsskuet 2017
Er du Danmarks bedste hø-avler? Så har du chancen for at bevise det, når Økologisk Landsforening igen i år 
arrangerer DM i hø! 

Tid: 29. juni – 1. juli
Sted: Landsskuepladsen, Kaj Zartows Vej 19, 7400 Herning
Tilmeld dig DM i hø på okologi.dk/kalender eller tlf. 4190 2015

Nyt græs til kalvene hver dag  
Kom på bedriftsbesøg og se, hvordan holistiske afgræsningssystemer til kviekalve kan være med til at holde 
parasittrykket nede og øge dyrenes trivsel på græs. 

Tid: Tirsdag d. 27. juni kl 10.00 - 12.00
Sted: Rud Bruun, Drivervej 14, 6670 Holsted

Tid: Fredag d. 11. august kl. 10.00 - 12.00
Sted: Morten Kjærgaard, Tøndingvej 7, 6862 Tistrup

Læs mere og tilmeld dig arrangementer 
på Økologisk Landsforenings hjemmeside: okologi.dk/landbrug/kalender

/økologikonsulenterne.dk

Den selvforsynende familie. Bo 
Egelund. 208 s. 248 kr. Kou-
strup & Co.
Bo Egelund og hans familie er 
75 % selvforsynende. De dyr-
ker frugt, bær, grøntsager og 
krydderurter i haven og holder 
husdyr (frilandsgrise, får og 
høns), og de har egen strøm-
forsyning, jordvarme og brønd 
– og nogenlunde almindelige 
arbejdsliv som hhv. praktise-
rende læge, efterskolelærer og 
gymnasieelev.
Læs om familiens rutiner samt 
gode og dårlige erfaringer, 
og bliv måske inspireret til at 
prøve noget tilsvarende selv 
– eller få nogle nye drømme. 

-
leder og illustrationer, og den 
kan også med udbytte læses af 
ejere af mere ydmyge køkken-

haver – eller bare for fornøjel-
sens skyld.

Fantasilater. Aiah Noack. 200 s. 
248 kr. Koustrup & Co.
Bogens titel skal muligvis lige 
læses en ekstra gang – Fan-
tasilater – men den dækker 
sådan set meget godt. Salater 
af havens og naturens spise-
lige blomster, bladgrønt og 
urter. Bland selv fra mere end 
100 velsmagende planter, og 
få middagsbordet peppet op 

Der er utroligt mange smukke 
blomster, man er vant til at nyde 
med øjet og måske næsen, som 
også kan gøre smagsløgene gla-
de, såvel såkaldte prydplanter 
som ’gemene’ ukrudtsplanter, 
og med denne bog kan en lille 
aftentur i haven blive en helt ny 
oplevelse.                                     AB

 Bog-nyt

denskabelig konference ”Forstå 
dyrenes adfærd”. For alle, der 
arbejder professionelt med hus-
dyrhold, med hensyn til opstald-
ning og management. Musikhu-
set i Aarhus. 
Mere information samt en video 
om konferencen findes på: www.
isae2017.com. Kontaktoplysnin-
ger: Margit Bak Jensen, Institut 
for Husdyrvidenskab, Aarhus 
Universitet, tlf. 8715 7941. Arr: 
Aarhus Universitet i regi af In-
ternational Society for Applied 
Ethology (ISAE).

September
23.-24. september. Konference 
om klima, økologi og merværdi 
i Odsherred. Aksen, Centervejen 
91, Asnæs. Se mere på peter.
arklint.dk/okoodsherred. Arr: 
Økologisk Odsherred.

Oplysninger til  
Tid & Sted 

mailes til  
ab@okologi.dk

Økologiske gårdbutikker, spisesteder, hoteller
Find vej til lokal økologi på

www.lokaløkologi.dk

Bliv klædt på 
til at deltage i 
debatten om

Det økologiske landbrug
Det økologiske køkken
Økologi i samfunds- 

 mæssigt perspektiv

272 sider
350 kr.
Forlaget Munksgaard

Økologisk gødning sælges
Flere forskellige typer gødninger (Piller)

Såjord og priklejord med økologisk gødning sælges

Økologisk kompost til forskellige formål sælges

Økologisk jord til højbede og plantekasser sælges

Se vores hjemmeside med priser og information
www.farmergoedning.dk 

Farmergødning IS  v. N/E Mortensen
Toruphøjevej 56,9620 Ålestrup
Email: erik@farmergoedning.dk

Tlf. 9864 7122  -  6019 1852


