
Stribedyrkning – hvad er det? 

 
Afgrøder som sukkerroer i striber - hvordan gøres det i praksis, og hvad skal det gøre godt for? Må-
ske rummelig mangfoldighed i marken, som kan forbedre biodiversiteten og skabe et mere robust 
system. Udenlandske forsøg har bl.a. vist, at dyrkning i striber kan reducere og forsinke sygdomme. 
Vi skal også se legestuen for efterafgrøder og et utroligt bredt og varieret udbud af arter til efteraf-
grøder – også mange nye arter. Vurder selv og hør om fordele og ulemper. Sidst men ikke mindst 
skal vi se på bælgplanter/-frugter til konsum – nye og gamle arter - hvad skal man vælge og hvad er 
status på afsætningen. 

Program 
• Kaffe/te og rundstykker ved ankomst 
• Besøg i stribedyrkningsprojektet med rundvisning af Projektleder Otto Nielsen, Nordic Beet 

Research 
• Se fremtidens nye og gamle bælgfrugter/bælgplanter til konsum og hør om status på afsæt-

ning. Kan vi dyrke buskbønner i marken eller kikærter og linser mm.? v/ Jesper Fog-Peter-
sen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug 

• Efter frokost har du mulighed for at sammenligne alverdens arter, der afprøves til efterafgrø-
der. Sammenlign de nye arter med gamle og få nye perspektiver på efterafgrøderne. V/ Inger 
Bertelsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug 

Tid 
23. juni 2022 



10.00 - 14.00 

Lokation 
VKST Field Trials 
Højbygårdvej 14 
4960 Holeby 
Rutevejledning 

Arrangør 
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Vkst Økologi, Nordic Beet Re-research og Innovati-
onscenteret for Økologisk Landbrug 

Pris og tilmelding 
Det er gratis at deltage. Tilmelding er dog nødvendig senest d. 22. juni kl. 12.00 af hensyn til for-
plejningen. Tilmeld dig via formularen her på siden. 

Hvis du ikke kan se tilmeldingsformularen skal du klikke ind på https://icoel.dk/cookies/ og ændre 
dit samtykke til "Tillad alle". 

Kontaktperson 
Kontakt angående arrangementet kan ske til Jesper Fog-Petersen på mobil 4190 2014 eller 
mail jefp@icoel.dk 

Tilmelding 
Navn * 

 
Adresse * 

 
Postnummer * 

 
By * 

 
E-mailadresse * 

 
Telefonnummer * 

 
Besked 

 

http://maps.google.com/maps/dir/?api=1&destination=VKST+Field+Trials%2bH%c3%b8jbyg%c3%a5rdvej+14%2b4960%2bHoleby
https://icoel.dk/cookies/
mailto:jefp@icoel.dk


Samtykke for data * 

Ja, I må gemme og behandle mine oplysninger 
Tilmeld 

Arrangementet er finansieret af 



 

Kontakt 



Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S 
Agro Food Park 15 
8200 Aarhus N 

+45 78 78 01 20 
info@icoel.dk 

CVR 42543799 
GLN/EAN 5790002639814 

Følg os 

 

Cookies 

Download logo 

Tilmeld nyhedsbrev 

Presse 

 

mailto:info@icoel.dk
https://icoel.dk/cookies/
https://icoel.dk/download-logo-og-billeder/
https://icoel.dk/nyhedsbrev/
https://icoel.dk/om-os/presse/
https://facebook.com/icoel.dk
https://www.instagram.com/derforlandmand
https://www.linkedin.com/company/80983247
https://www.youtube.com/channel/UCHaRzvjDuN89idgi-2ROhyA
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