Välkommen på kurs i regenerativt lantbruk och jordbördighet
Kursen hålls hos Josef Appell i Ängelholm den 8 juni kl. 09.00 – 17.00. Kaffe och smörgås från kl.08.30.
Adress: Höja Landsväg 275, 262 93 Ängelholm

f.v. Friedrich Wenz, Dietmar Näser

Martin Beck

Kursen är en introduktion i regenerativt landbruk og hållbar växtodling. En teoridel på förmiddagen og
praktiskt arbete och kurs ute på eftermiddagen. Kursledare Friedrich Wenz förklarar hur kunskap om de
naturliga processerna i jorden ger friska kulturväxter med en stor skörd, bördig matjord och byggande av
humus som resultat.
Följande delar lärs ut på kursen:
1. Vad är regenerativt lantbruk och fem steg till bördiga, fruktbara jordar
2. Lär dig värdera din egen jord, med bl.a spadprov
3. Växtvitalisering med praktisk vägledning i bladbehandlingar: Billigt och väldigt effektivt!
4. Hur vi kontrollerar framgång i våra behandlingar
5. Intro fermentering av grönnmassa och gödsel: Bondens viktigaste verktyg för regenerering av jordar
För att läsa mer om metoden för regenerativt lantbruk , se artikel i Ekoweb, nr 7, 2017, s 4-5,
http://paper.agriprim.se/split_document.php?subfolder=Ekoweb/2017/&doc=Ekoweb%20nr7.pdf&title=%3EAgriprim%20Paper

Kursen kan följas upp med gårdsbesök. Metoden lärs ut för fullsatta hus i längre, modulbaserade kurser i
Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Österike och Italien och snart Spanien. Deltagare på dessa kurser är
både ekologiska och konventionella bönder, landbruksrådgivare, grönsaks- och fruktodlare.
Friedrich Wenz är tysk ekobonde, www.humusfarming.de Han samarbetar med Dietmar Näser,
http://www.bodenfruchtbarkeit.com/startseite.html . Friedrich pratar tyska men Marcus Willert,
växtodlingsrådgivare, HiR Skåne, översätter till svenska på kursen.
Kursavgift: 2300 SEK + Moms. Lunch och två fika är inkluderat i priset.
Arrangör: VitalAnalyse i samarbete med Josef Appell. VitalAnalyse jobbar med rådgivning innanför
jordbiologi, jordhälsa och regenerativt landbruk. Deltar bl.a också i år på Slätte Ekodag. För mer info se:
www.vitalanalyse.no och www.facebook.com/vitalanalyselab
Bindande anmälan görs senast 2 juni till Veronica Lilliehöök (svensk) på:
veronica@vitalanalyse.no Har du frågor är du välkommen att ta kontakt på email alt. mobil: +47-480 80 126.

Välkommen!

