
UDSTILLING

Udstiller Nr. Udstiller med

Aadum Økovin
oekovin.dk

1 Specialist i økologisk og biodynamisk vin og spiritus.
Lækre julegaver: Amarone, barolo, brunello, calvados, cognac, whisky

Biodynamisk Forening
biodynamisk.dk

2-3 På Biodynamisk Forenings stand kan du møde biodynamiske landmænd og høre om deres motivation og erfaringer. 
Og du kan se de specielle midler, vi bruger i biodynamisk jordbrug. Vi har informationer om biodynamiske metoder 
og redskaber, og om det helhedssyn og principper, den biodynamiske dyrkning bygger på. På standen har vi en 
udstilling om biavl efter biodynamiske principper, der tager mere hensyn til biernes væsen og behov end til en høj 
honninghøst. 

Landbrug & Fødevarer
lf.dk

4

Videncentret for  
Landbrug
vfl.dk

5-6 Hos Videncentret for Landbrug kan du hente ny viden og forskellige materialer om en lang række emner inden for 
økologiske landbrug. Som særlige fokusområder præsenterer vi vurdering af bæredygtighed samt dyrkning og fod-
ring af proteinafgrøder.  Vores økologi-konsulenter står klar til at fortælle under kongressen, så der er rig mulighed 
for at få en god faglig snak.

Videncentret for  
Landbrug
vfl.dk

7-8 Eksperimenterende landmandsprojekter.

Økologisk Landsforening
okologi.dk

9 Landbrugskursus.
Særligt tilbud til deltidslandmænd – kom og hør mere.

Økologisk Landsforening
okologi.dk

10 Landmandsformidler i aktion.
Lyst til at drøfte økologi? Kom og mød landmandsformidlere.

Økologisk Landsforening
okologi.dk

11 Ecoserve – mangfoldighed i græsmarken.
Brug af urter i græsmarken – fordele og ulemper.

Økologisk Landsforening
okologi.dk

12 Økologisk brødhvede online. 
’Gotlandsk Børst’ i kamp mod ’Skagen’ – gammel sort i kamp mod en ny sort. Hvilken klarer sig bedst?

ICROFS
icrofs.dk

13-14 Sidste nyt fra økologiforskningen. ICROFS koordinerer dansk og international økologiforskning. På standen præsen-
terer vi en bred vifte af igangværende projekter, der handler om netop de udfordringer, økologerne møder i praksis. Hør 
bl.a. om nytænkning inden for hønsefoder, se film om  de seneste landevindinger i forskning i økologisk frugtavl, læs om 
foderets betydning i økologisk fiskeopdræt, få en snak om efterafgrøder i økologisk grøntsagsproduktion og meget me-
get mere. Projektet MultiTrust, der handler om multikriteriel vurdering af økologi, viser en film om projektet. På en tablet 
ved siden af kan man svare på, hvad man synes om det redskab, der præsenteres i filmen. Vi glæder os til at møde jer.

Urtefarm ApS
urtefarm.dk

15 Urtefarm ApS er en erfaren samarbejdspartner, når det gælder dyrkning af økologiske urter og udvikling af urtebase-
rede produkter. i har sporbarhed fra mark til mave og ønsker at dele vores viden med vore kunder. Kort og godt: ”Vi 
dyrker din sundhed”. Vi dyrker og tørrer mange forskellige økologiske urter. De er gode for både dyr og mennesker. 
Vi siger: ”Vi dyrker din sundhed”. Læs mere på www.urtefarm.dk

Aalborg University 
control.aau.dk

16-17 Dronehelikoptere præsenteret af Aalborg Universitets ”Automation and Control at Department of Electronic 
Systems”.

Care4farm
care4farm.dk

18 Trådløs overvågning af temperaturen i afgrødelagre.
Jeg stiller gerne op med en demonstration.

Yding Smedie
ydingsmedie.dk

19 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse m.m.

Hammmerum  
SeviceCenter
hammerumservicecenter.dk

20 Mekanisk ukrudtsbehandling. 

Roskilde Dyrskues 
ØkoCamp
roskildedyrskue.dk

21 Velkommen til Roskilde Dyrskues økologiske univers. Roskilde Dyrskue besøges hvert år af 90.000 gæster. 43% 
af gæsterne har relation til landbruget. Hør om Omlægningsbaren eller om hvordan du bliver udstiller på Roskilde 
Dyrskues ØkoCamp den 30., 31. maj og 1. juni 2014.
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UDSTILLING

Følgende virksomheder og organisationer er repræsenteret med en stand på kongressens udstilling

Posterudstilling

Ud over standpladser vil der være en mindre forsknings- og  
projektudstilling med postere og roll ups.

Maskinudstilling

Foran kongrescenteret kan man se flg. maskine:
WecoDyn såmaskine
www.baertschi.com

Udstiller Nr. Udstiller med

Jysk Økologi
jlbr.dk

22 Jysk Økologi præsentere et nyt Fakta ark omkring afgræsning af forårssået vinterrug. Efter 2 års erfaring og forsøg 
på ejendomme har vi nu køreplan klar for hvordan det etableres og afgræsses med succes. Vi præsenterer et nyt 
rådgivningstilbud om deltagelse i et virksomhedsleder netværk for alle økologisk virksomheder. Solvejg Horst 
Petersen, Jysk Økologi er arkitekten, drivkraften og tovholderen i ledernetværket. Du får udviklet dit potentiale som 
virksomhedsleder.

ECOstyle
ecostyle.dk

23 Præsentation af virksomheden.

DTU
www.kt.dtu.dk

24 Termisk forgasning af biomasse og affaldsprodukter: energi og næringsstoffer.

Sustainor
sustainor.dk

25 Sustainor hjælper økologiske landbrug med at få struktureret indsatsen for at blive bæredygtige, så alle indsatser er 
prioriterede og giver økonomisk mening.

Fruit Logistica Messe/
ObyN
obyn.dk

26 Fruit Logistica er verdens førende fagmesse indenfor frugt og grønt. Til næste messe i 2014 har man lavet en særlig 
økologisk ”rute”, som sætter øget fokus på de udstillede økologi produkter.
Messens repræsentant i Danmark – Jan Strauss – tilbyder særligt billetrabat til danske besøgende i 2014. Kontakt: 
mail@strausspartner.com

Hedeagergaard
hedeagergaard.dk

27

Syddansk Økologi
sd-k.dk

28 Vi vil ud fra 3 hovedbudskaber hjælpe økologien videre. Hovedbudskaberne er Kend din jord, Kend din fremstillings-
pris, Kend dine udfordringer om 5 år. På kongresdagene vil der være følgende tilbud: Bestil jordprøver og få hver 10. 
gratis. Modtag et gratis udviklingstjek af den økologiske drift.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Hver stand måler 3x2 m. 

Der er tale om et uopbygget, åbent stand-/gulvareal. 

Udstillere medbringer selv alt materiale til standen.

(Ret til ændringer forbeholdes. Den viste opstilling 

af buffetborde, ståborde mv. er vejledende.)

HovedindgangIndgangIndgang
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Her finder du de enkelte udstillere


