
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 
 

Invitation: 
 

Kursus om biodynamisk landbrug og gartneri i praksis 
 

Levende jord  –  vitale planter  –  gode udbytter 

 

kurset er for interesserede og nye biodynamiske landmænd og gartnere i Østdanmark.  

 

Indholdet er både relevant for store og små, samt heltids- og deltidsbedrifter. Vi arbejder 

konkret med det, som biodynamisk avl er i praksis, udover et alment godt landmandskab.  

 

 

Program 

 Velkommen v. Klaus Loehr-Petersen, Biodynamisk Forening 

 Introduktion til de biodynamiske præparater, og til hvordan de stimulerer 

jordfrugtbarheden og planterne i landbrug og gartneri. Opbevaring og anvendelse af 

præparaterne i årets løb. v. Erik Frydenlund, jordbrugsteknolog og biodynamisk rådgiver. 

 Økologisk/biodynamisk frokost 

 Rundvisning på gartneriet Vidarslund. Vi ser på jordbundens beskaffenhed, præpareret 

kompost, samt opbevaring, røring og spredning af præparater. Intro til aktiviteterne på 

gartneriet v. Sjak Boot, værkstedsleder, social terapeut og biodynamisk gartner. 

 Praktisk træning i brug af præparater. Hvordan rører man, hvordan spreder man og 

hvordan præparerer man en kompost? Praktiske løsninger for små bedrifter og store 

bedrifter v. Erik Frydenlund 

 Kaffe og kage 

 Overordnet gennemgang af Demeter reglerne for certificeret  

biodynamisk landbrug v. Klaus Loehr-Petersen. 

 Intro til Marjatta’s præparatgruppe: hvad de laver og hvornår de mødes v. Sjak Boot. 

 Muligheder for at købe præparater i Danmark v. Erik Frydenlund. 

 

Efter kurset er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål til underviserne. 

 

 

Tid:  Torsdag den 15. december kl. 11-16. 

Sted:  Vidarsalen, Vindbyholtvej 2, 4640 Faxe.  

P-plads og indgang: Indkørsel på Præstøvej v Vindbyholtvej 2 

Pris:  500,- kr inkl. økologisk/biodynamisk forplejning og 

kursusmaterialer. 

Tilmelding:  til Anke Stubsgaard senest 12/12 på 

anke@biodynamisk.dk eller tlf. 26 15 77 69. 

Betaling: 500 kr. indsættes inden kursusstart på Merkur  

Reg: 8401 Konto: 0001100215. Kvittering udleveres på kurset. 

Medbring: Varmt tøj til udendørs rundvisning og træning i at 

røre præparater. Evt. kamera hvis du vil fotografere. 

 

 

Kurset er støttet af Promilleafgiftsfonden 

mailto:anke@biodynamisk.dk

