
Välkomna på förmiddagsföredrag 7:e maj

Från avfall till näringsrik jord med Bokashi
Hur kan vi omvandla avfall från hushåll, trädgårdar och lantbruk till en näringsrik jord på 
bara några veckor? Kom och hör den holländske forskaren och agronomen Jan Feersma dela 
de nyaste rönen kring bokashi - fermentering med Effektiva Mikroorganismer (EM). 

Jan berättar om hur vi i en större skala kan fermentera gödsel och på så vis minimera gödselstackarnas utsläpp 
av växthusgaser och läckage av kväve och fosfor.  Den levande jord du effektivt skapar med hjälp av bokashi ger 
ett rikt mikroliv i jorden som främjar tillväxt av biomassa och ger oss friska och motståndskraftiga växter. 
Så kan du bidra till stabilare ekosystem och till att binda kol i marken.

Kom om du vill veta mer om bokashitekniken, hur vi kan skala upp den och om dess nytta för odling, 
stall och lantbruk.

När: Tisdagen den 7 Maj kl 09:30-12:00
Var: Ladan, Öråkers Gård, Kungsängen

9:30-10:00
   Samling, mingel och fika

10:00-11:30
   Vad är EM och Bokashi?
   Användningsområden, försök och resultat i odling
   Fermentation av matavfall och annat organiskt material
   Hur fermenterar vi hästgödsel i stor skala?

11:30-12:00
   Praktisk fermentation av hästgödsel utomhus

Föredragshållare 
Jan Feersma – forskare och agronom med bakgrund i Wageningen. Driver bolaget Agriton som är ett 
av Hollands främsta bolag beträffande mikrobiell odlingsteknik och säljer EM-produkter. 

Praktisk information
Föredraget är på engelska. Alla deltagare får en sammanfattning på svenska samt instruktion för 
hur ni kan komma igång med bokashi fermentering i större skala. Kaffe/te och smörgås ingår i priset. 
Bokashihinkar, tunnor och EM produkter finns att köpa till reducerat pris. 

Frågor och anmälan
Anmälan senast 2 maj till Ebba Horn, ebba@agritonsverige.se eller 070-492 87 04
Kostnad: 150 kr exkl. moms. Faktureras vid anmälan. 
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