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• 5560 Aarup
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SE PROGRAMMET

ØKO-MARKDAG 2022 afholdes d. 15. juni 
på Erholm Fødevaremarked, Fyn, og det 
bliver en dag fyldt med den nyeste øko-
viden, maskiner og oplevelser. 

Øko-markdag afholdes for første gang i 
år, og det er den danske pendant til de 
store sommer øko-arrangementer i Tysk-
land og Sverige (Öko-Feldtage og Stora 
Slätte ekodag). Så uanset om du er plan-
teavler, gartner eller holder husdyr, så 
vil der være noget for dig. 

Maskiner og økomad
Alle de store maskinforhandlere har til-
meldt sig arrangementet, og de giver 
demonstrationer af bl.a. radrensning, 
strigling og høst af kløvergræs til grønt 
protein.

Der bliver også mulighed for at se tre 
robotter i aktion, som renholder hen-
holdsvis grøntsager og raps eller roer.

Når du får brug for en pause, så tag 
et kig forbi det økologiske mad-marked, 
hvor du kan få slukket din sult og tørst.

Guidede ture
Hvis du har svært ved at vælge mellem 
alle de mange tilbud, så kan det være 
en ide at hoppe med på en af de guide-

de ture rundt på pladsen. Tu-
rene har hver især fokus på et 
specifikt emne, så hvis du sær-
ligt er interesseret i f.eks. afgrø-
der og sorter, så kan du vælge 
en tur, hvor du guides rundt til 
de markparceller og udstillere, 
som har fokus på det.

Alle ture gentages minimum 
en gang, så hvis du misser en 
tur, fordi du er optaget af en 
maskindemonstration, et op-
læg i vidensteltet eller netværk 
med kollegaer, så tjek program-

met for at se, hvornår næste rundvisning 
starter.

Der vil bl.a. være guidede ture med fo-
kus på:
• Ukrudtskontrol
• Kompost og gødning
• Biodiversitet og biokontrol
• Bælgsæd til konsum og foder

Oplæg hver halve time
Der bliver også mulighed for at lytte til 
inspirerende oplæg i vidensteltet. Der er 
oplæg hver halve time lige fra kl. 9.30 – 
19, og du kan frit vælge, hvilke oplæg du 
vil deltage i. Så tag et godt kig på pro-
grammet, så du ved, hvornår du skal for-
bi vidensteltet.  

Der vil bl.a. være oplæg om:
• Recirkulering
• Stribedyrkning
• Biogas
• Efterafgrøder
• Grovfoder til øko-grise
• Protein i mark og stald

Øko-markdag arrangeres af Innovations-
center for Økologisk Landbrug i samar-
bejde med Velas Økologi, ØkologiRåd-
givning Danmark, Syddansk Økologi, 
AgriNord, Økologisk VKST, ICROFS, 
Landbrug & Fødevarer og Økologisk 
Landsforening. ●

ÅRETS STØRSTE ØKO-ARRANGEMENT
 

Maskindemonstrationer, markparceller og et stort udstillingsområde  
er bare nogle af de ting du kan opleve på Øko-markdag.

AF LINDA ROSAGER DUVE

Nye afgrøder og sorter vises frem i de 75 demonstrationsparceller.
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