Årets gang derude november 2016
af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund
Tidsånden er klar til det biodynamiske!
Den 17 november deltog jeg i en workshop arrangeret af Seges og Biodynamisk forening.
Temaet var om tidsånden er klar til flere biodynamiske varer, og det var de inviterede
eksperterne og trend forskerne enige om, der var indbudt Trend forskere og livsstilekspert
Henrik Byager, også kendt fra TV, og Tore Nederland, som er sortiment og projekt chef i
Dansk supermarked. Deres korte svar er et stort JA, tiden er klar til det biodynamiske. Ud fra
de undersøgelser der er lavet ser det ud til, at efter forbrugsfesten vi havde før finanskrisen,
er der nu mange mennesker som ønsker mange af de parametre som det biodynamiske står
for som: bæredygtighed, renhed, giftfri, fri for tilsætningsstoffer, nærhed, smag, kvalitet og
den gode historie. De mener derfor at tiden er moden og gav følgende råd til os:
1. Få biodynamiske varer solgt og gøre dem mere tilgængelige, få folk til at smage på
dem. Henrik Byager gav eksemplet på en lille mobil cafe, som kan flytte sig derhen
hvor kunderne er.
2. Blive bedre til med få enkle ord, billeder eller symboler at fortælle lidt om det
biodynamiske. De travle forbrugere har ikke tid til at sætte sig ind i de dybere
hemmeligheder i det biodynamiske, så i første omgang handler det om at formidle
enkle ting som de kan forholde sig til, som fortæller noget om det biodynamiske, uden
at fortælle om præparater og kohorn, det kan komme senere når interessen er vagt.

Knuthenlund har også mærket tidsånden
En dejlig nyhed er at Knuthenlund gods på Lolland også er på vej mod det biodynamiske.
Godsejer Susanne Hovmand i flere år tænkt og følt at de på et tidspunkt skal være
biodynamisk, og nu skal det så være alvor. Da der samtidigt har været et ønske fra Irma om at
afsætte deres produkter og at det ville være ekstra godt hvis de også var Demeter, så har de
besluttet at det skal være nu. Konkret betyder det så at de næste år begynder at lægge om til
biodynamisk. Der dyrkes samlet 650 ha så det er noget der batter. Knuthenlund er i forvejen
et sted hvor biodiversiteten og mangfoldigheden er i højsædet og hvor kvalitet er noget der
dyrkes på alle måder, som Susanne siger så springer de over hvor gæret er højest!
Knuthenlund har i forvejen fået flere priser og udmærkelser for de tinge de laver, vi må se om
det biodynamiske kan give dem en ekstra dimension til den i forvejen høje kvalitet de dyrker
på stedet.

Jordfrugtbarhed – det nye” sort”
En anden trend som er lidt mere nede på jorden er Jordfrugtbarhed. På Almende
landbrugsfællesskab har der i dette år været et kursusforløb som hedder Jordfrugtbarhed.
Der er stor interesse for emnet og flere landmænd er gartnere har været hurtige med at
afprøve nogle af principperne. Det er dog absolut ikke noget man skal kaste sig ud i på store
arealer uden at have fået nogle erfaringer på mindre arealer da det kræver en del indsigt og
godt håndværk.
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På Nordfyn er biodynamisk landmand Bjarne Schaldemose allerede godt i gang med nye tiltag
inspireret af kurset, han har købt en ny fræser med vinkelskær og selv påmonteret 4 hjul så
dybden af fræsningen kan holdes nøjagtigt. Foran fræseren sidder der nogle dyser så der kan
sprøjtes væske ned fra en tank foran traktoren for styrke omsætningen når det overflade
komposteres.

Her ses hans nye hjemmebyggede såmaskine på en ældre harve, det vigtige er rulleskærene
foran og nogle kraftige såtænder, som gør at der kan sås i den rigtige dybde selvom såbedet
ikke er så fint og der er lidt græstotter, der sås med 30cm afstand.

2

Til venstre blev kløvergræs med top fræset ned i begyndelsen af september, en uge senere
blev det fræset en gang mere og sået med korn, billedet er taget den 7 okt. Fræsningen foregår
meget overfladisk i 3-4 cm dybde, derfor er det vigtigt at der er 4 hjul på fræseren

I jorden er der på kort tid sket en kompostering, en stor mikrobiologisk aktivitet og masser af
regnorme uden at ødelægge jordstrukturen længere nede.

3

Her ses naboens konventionelle mark som er sået på samme dag som Bjarnes, jordtype er den
samme som Bjarnes, en rigtig svær lerjord, men her er den blevet pløjet, rotorharvet og sået.
Altså en noget mere arbejdskrævende jordbehandling som kun forringer jordstruktur og
samtidig oxiderer nogle af jordens kostbare næringsstoffer.

Fremtidige Jordfrugtbarheds aktiviteter
Biodynamisk forening har desuden fået penge til et projekt med navnet Jordfrugtbarhed, og
der er i skrivende stund ved at blive planlagt en del aktiviteter til næste år. Blandt andet en
introduktionsdag den 12 dec. og et 9 dages kursusforløb over 4 gange næste år.
Norge vil også være med på det nye, som nu ønsker at få det samme kursus forløb til Norge i
2017, så Martin Beck og undertegnede er blevet inviteret til at holde en introduktionsdag den
12 januar i Oslo.

Fælleshaven i Odense
Det er gået rigtigt godt med fælleshaven Rubra i Odense, der har cirka været 20 medlemmer i
haven og der er både blevet dyrket en masse grøntsager og der er blevet bygget et lille træ
hus. Det er lykkedes godt med alle grøntsagerne og der er blevet masser af grøntsager til
medlemmerne. kålen blev godt nok stærkt angrebet af årets landeplage -kålmøl i maj og juni,
men de fleste er overlevet og har nået at blive til noget alligevel.
Til næste år skal der desuden plantes nogle frugtbuske og træer, dyrkningen af grøntsager
skal fortsætte i samme stil og jeg vil fortsat være tilknyttet som konsulent næste dyrknings år.
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For enden af bedene ses en gruppe Rubra træer (det latinske navn for Rødeg) der har givet
navnet til Fælleshaven Rubra. Alle bedene er på 120cm med 100cm græsgange imellem. Her
bliver der sprøjtet kisel præparat.

Billede af Hokkaido squash planter samme dag som besprøjtning.
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Samme planter en uge senere, de strutter af ……?

Bierne
Det har ikke været et specielt godt år for bierne i år, med den fugtige og kolde sommer blev
det stort set ikke til noget sommerhonning. Foråret blev dog overraskende godt, lige pludselig
kom der sol og varme og pludselig bugnede det med honning i kasserne, hvilket også gav
anledning til nogle sværme, men det var så også de eneste sværme der kom! Det var som om
at bierne vidste at det blev dårligt vejr senere og at det ikke kunne betale sig at sværme mere i
år. Det varme efterår har for bierne givet en del ekstra aktivitet, mere honning har det ikke
givet da der ikke er meget nektar til stede så sent. Det lune efterår har givet gode betingelser
for varoa miderne hvilket ikke er en fordel. For et par dage siden (22 nov.) var det lunt med
solskin og sørme om de ikke hentede gul pollen ind, det er jo meget hyggeligt at se, men jeg
foretrækker egentlig at det er så koldt at bierne sidder tæt i vinterklynge. Efter min mening
skal man give bierne rigeligt med luft fra november til sidst i februar så de mærker det er
vinter så de ikke laver yngel og ikke er for aktive, det giver dårligere betingelser for varoa
miderne.

Biskolen
I det forløbne år har jeg holdt et forløb over 4 lørdage for folk der gerne vil i gang med
biodynamisk biavl. Der har været stor tilslutning til kurset så jeg har planer om at køre et
lignende forløb i 2017 som også skal være over fire lørdage. Kurset er for begyndere eller folk
som allerede har bier som ønsker en mere biodynamisk måde at gøre det på. På kurset er det
vigtigt for mig at fortælle at man skal ikke gøre alting rigtigt lige fra starten! Med det menes at
hvis man fra starten ønsker at lade bierne bygge vokstavler selv, formere sig ved sværmning,
ingen eller lille varoa behandling og ingen fodring, så er sandsynligheden for det ikke går så
godt meget stor! Så der det bedre at starte med nogle få tiltag og så bygge videre på det når
man har succes med det.
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Biodynamisk Bi Skole - 2017
Bi Skole som foregår over fire lørdage fra marts til august.
Bi Skolen er rettet mod begyndere og erfarne biavlere, som ønsker at komme igang med en
mere naturlig biavl.
Det gennemgående tema vil være at forstå biernes væsen og at udvikle en biavl på biernes
præmisser, som kan styrke deres sundhed og livsvilkår. Denne type biavl betyder: mindre
arbejde, færre omkostninger, mindre honning, større sundhed og gladere bier.
Der vil hver gang være emner der er aktuelle for sæsonen, og som kan hjælpe deltagerne
med det praktiske arbejde derhjemme.
•

•
•
•

4. Marts: Baggrund og principper for biodynamisk biavl, hvad er biernes
væsen? Gennemgang af forskellige typer bistader som topliste stadet, det gyldne
stade, samt opstaplingstadet, så du kan vælge hvilket der passer bedst til dig.
1. April: Hvilke planter kan der sås og dyrkes til bierne. Planlægning af den kommende
sæson. Hvordan fanger man en sværm. Hvordan arbejder man med bierne uden røg.
20. Maj: Formering ved sværmning, deling af familier, slyngning og presning
af honning, behandling og røring af honning.
5. August: Høst af den sidste honning, forberedelse til vinteren, fodring til vinteren,
varoa behandling.

Alle kursusdage er på lørdage fra kl. 10 til 16 og foregår på min hjemmeadresse: Nr.
Lyndelsevej 19, 5260 Odense S.
Pris: 1800 kr. for alle fire gange, eller 600 kr. inkl. moms, for et enkelt kursus.
Der er max plads til 18 deltagere, og deltagere der ønsker at deltage i hele forløbet vil have
fortrinsret.
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