Biodynamisk Havekursus
Det er godt, og det er let
På Kullerup Kurser lørdag d. 17. marts kl. 11 til
18. marts 2018 kl. 16.
I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge
Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op og om
hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der
kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Vi vil også tale om maden. Om hvorfor den biodynamiske føde
overtrumfer alt andet i kvalitet. Dette er naturvidenskabeligt
bevist/sandsynliggjort. Tag gerne frø med til at bytte med.
Vi vil komme ind på, hvordan ikke-fysiske væsener virker ind i
dyrkningen, herunder om ønskeligt om snegle o.l.
Kurset er ved biodynamisk avler Lars Mikkelsen. Tilmelding/oplysninger til
Kullerup Kurser på 6531 5431 eller e-mail: Ingolf Plesner (kullerupkurser@gmail.com)
Pris 520 kurset, 680 for Kost/logi, i alt 1200 kr. Tilskud kan søges hos Kullerup Kurser.

Meld gerne om at tilbyde eller modtage samkørsel - de 6 km fra Nyborg.
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