
Studietur til Tyskland d. 2. – 3. juli 2019 med fokus på økologisk planteavl 

Besøg på Öko feldtage 2019, Kassel og KWS økologiske forsøgsgård ved Göttingen. 

Program 2. juli 

• 05.45 afgang fra LMO Søften, Trigevej 20, 8382 Hinnerup 

• 06.30 Opsamling, samkørsel P- plads Vejle N. 

• 07.30 Opsamling ved Mc Donalds, Rødekro 

• 10.00 Kaffe og ”strækben pause”.  

• 12.00 Frokost et sted undervejs 

• 14.00 Ankomst til Klostergut Wiebrecthshausen KWS økologiske forsøgsgård ved Göttingen  

Gården har været økologsik siden 2002. KWS laver økologiske forsøg på gården samt 

sortsafprøvninger. Der er fokus på korn, roer, bønner, kartofler og gulerødder. Vi bliver vist rundt af 

den tyske driftsleder – Christian Petersen oversætter. 

• 17.00 Afgang mod Kassel 

• 18.00 Ankomst til Best Western Plu Hotel Kassel city. 

• 19.00 Middag på hotellet med vin eller øl 

•  

Program 3. juli 

• 08.00 Morgenmad på hotellet 

• 09.00 Afgang til Øko Feldtage, Kassel. Her er mere end 100 virksomheder tilmeldt indenfor 

maskiner, såsæd og udstyr til økologisk planteavl. Der er både udstillinger og demonstrationer i 

marken, ligesom der er anlagt en række parceller i markerne med sorter og behandlinger. 

• 16.00 Afgang mod Danmark 

• 19.00 Aftensmad 

• 24.00 Ankomst Vejle N 

• 01.00 Ankomst LMO, Søften 

 

Prisen afhænger af deltagerantal, men forventes at havne mellem 2-3.000 kr. pr. deltager der sover i 

dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse er 250 kr.  Prisen dækker bus, entre, hotel, frokost og middag den 

2. juli samt aftensmad den 3. juli. Frokost på udstillingen den 3. juli sørger deltagerne selv for. 

Tilmelding til Berit Kolind på blk@lmo.dk eller tlf. 8728 2647 senest den 1. maj. Da der er begrænset antal 

pladser i bussen og på hotellet, er tilmeldingen efter ”først til mølle” princippet. Tilmeldingen er bindende. 

Har du spørgsmål til turen, så kontakt venligst en af nedenstående: 

 

Christian Petersen 
Tlf. 24 25 83 49 

 

Leif Jensen 
Tlf. 61 61 42 89 

Rasmus Bomholtz 
Tlf. 22 57 54 36 

   
 

 

http://lmosp01/lmowss/2/RESS/r7/LEO/Dokumenter/Studietur_Tyskland_2017/Øko%20Feldtage
mailto:blk@lmo.dk

