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 Kursus i jordbundsfrugtbarhed 2016  
Belivet jordbund - vitale kulturafgrøder- god høst!   

  Et uddannelsesforløb i regenerativt, økologisk landbrug.  Kurset afholdes i samarbejde mellem : Dietmar Näser, Friedrich Wenz og Martin Beck      



Vores vision: Lære naturlige processer i jorden og i kulturplanterne at kende og hvorledes disse kan bruges til at regenerere en frugtbar jordbund.  Der bliver mulighed for – både i teori og praksis - at lære, hvorledes vi med en udvidet forståelse af jordbunden og plantedyrkningen, kan vitalisere vores planter og opbygge en frugtbar jord.    Jordbundens frugtbarhed opbygges i fem skridt:  1. Skridt: Få næringsstofferne i balance 2. Skridt: Holde et kontinuerligt grønt plantedække 3. Skridt: Få grøngødningen til at fladekompostere 4. Skridt: Styre og stimulere de mikrobielle processer 5. Skridt: Holde afgrøderne sunde og udbytterige  Vi følger afgrøderne i marken hen over sæsonen og vurderer hvor godt de fem skridt lykkes.  
 Modul 1: „Grundlaget for en frugtbar jord“ (8.-10. marts 2016): 

o En afbalanceret næringsstofsammensætning i jorden er for-udsætningen for en god jordstruktur og frugtbarhedsdannel-sen.  
o „The Soil Food Web“ 
o De huminstofdannende processer 
o Reduktion og oxidation – det energetiske habitat i jorden 
o Observere og måle jordens stofskifte  

 Modul 2: „Fladekompostering og dyrkning i et permanent grønt system“ (22.-23. april 2016): 
o Spadediagnosen – landmandens vigtigste værktøj! 
o Hvornår er jorden udsat for skade, mikroorganismernes krav til temperatur, luft m.v. 
o Behandling af vintergrønne marker – teknik til skrælning, mi-krobiel processtyring m.m. 
o Behandling af organisk gødning – kompostere, belive gylle, m.m.  

 Modul 3: „Bladsafttest, vitalisering af planter“ (9.-10. juni 2016: 
o „Tage pulsen på planterne“ – analysering af bladsaft og jord-prøver 
o Anlægge et bladgødskningsforsøg 
o Fremstilling og anvendelse af kompost-te 
o Udbytterig dyrkning af vårafgrøder med mellemafgrøder  

 Modul 4: „Opbygge jordfrugtbarhed og vurdere den“ (22.-23. September 2016) 
o Udlæg – den grønne bro for jordbiologien 
o Stimulere mikrobielle processer med præparater – styre kom-posteringsprocesser 
o Såteknik, som passer til et pløjefrit og permanent grønt dyrk-ningssystem.  
o Kompostering af dybstrøelse og flis i biomile eller ved mikro-biel carbonisering 
o „Ukrudt“ – ændre habitatet i stedet for at „bekæmpe“     


