PROGRAM - Frøsamlernes Årsmøde 2020
DATO: 13. -15. marts 2020
STED: Liselund Møde- og Kursussted, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse, tlf.: 58 52 31 20
FREDAG 13. MARTS
Fra kl. 16
Indkvartering
Kl. 18

Aftensmad

Kl. 19.30

Projekt ”Frø til Fad” - sorter af gamle nordiske køkkenurter og samarbejdet med Den
Gamle By: Oplæg og diskussion v/ Louise Windfeldt og Astrid Steffensen
En aften, hvor du kan høre om Frøsamlernes samarbejde med norske KVANN og svenske
SESAM i et projekt, der viser gamle nordiske plantesorter frem fra Lofoten til Lolland. Vi
snakker om hollændernes kål og vikingernes løg og giver eksempler på, hvordan vi udbreder kendskabet til dem fra købstadsmuseet til moderne restauranter, på Frøsamlernes
markeder og i det nye webbaserede leksikon, som vi har arbejdet på i nogle år. Alle
frøsamlere kan bidrage til genopdagelsen og genindsættelsen af den vidtspændende gamle
nordiske grøntsags-genpulje. Med kaffe, the og kage undervejs.

LØRDAG 14. MARTS
Kl. 8-9

Morgenmad og smøring af madpakker

Kl. 9

Sygdomme hos frø
Oplæg af ”Plantedoktoren” Magnus Gammelgaard
Introduktion til sygdomme hos frø, også for dem som ikke deltager i workshop senere.
Hvilke organismer skjuler sig i et frøparti? Hvad er en svamp? De gode, de dårlige og de virkelig slemme. Hvad er frøsmitte, hvordan og hvornår sker det.

Kl. 10

Pause med kaffe og the (de som skal til Flakkebjerg kl. 11, gør sig klar til afgang)

Kl. 10.30

Samarbejde om plantegenetiske ressourcer, forskning om frøproduktion
Oplæg af Birte Boelt fra Flakkebjerg (Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet)
Kort præsentation for alle, også for dem som ikke skal til Flakkebjerg

Kl. 11

A. Udflugt til Flakkebjerg med Birte Boelt
Adresse: Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. Køretid 10 minutter. Fælleskørsel.
Forskning inden for frøproduktion og frøkvalitet både i konventionel og økologisk dyrkning,
med både meget udbredte og mindre dyrkede arter. Nyt NordGen frølager
på Flakkebjerg og arbejdet med plantegenetiske ressourcer.
Afgang fra Flakkebjerg senest kl. 13.00.

Valg imellem
A eller B:

B. Workshop om plantesygdomme med Magnus Gammelgaard (på Liselund)
Mere om sygdomme hos frø: frøbårne/ikke frøbårne, sammenhæng mellem frø- miljø, forebyggelse og helbredelse. Kort om virus og bakteriesygdomme. Mulighed for at se frø, der
er angrebet af svampe, gennem mikroskopet.
Kl. 13

Frokost (madpakker) – spises på Liselund

Kl. 14-17.30

Generalforsamling (med kaffe, the og kage undervejs)

Kl. ca. 17.30

Tid til at forberede frøbytte / mødes i interessegrupper / slappe af

Kl. 18.30

Aftensmad

Aften

Frøbytteorgie med kaffe, the og kage. Åbner, når alle har stillet frøene frem.

SØNDAG 15. MARTS
Kl. 8-9
Morgenmad og smøring af madpakker
Kl. 9

Kl. 12

Medlemsforum: Vi vil gentage succesen fra efterårskurset på Møn og fortsætte diskussionerne om foreningens udvikling med hensyn til: oprettelse af lokale grupper og indsamlingsture, priser på frø på frølisten, salg af frø på webshop, frøavl af fremmedbestøvere og
avl i større skala.
Frokost (madpakker) på Liselund, fælles oprydning

Kl. 13.30

Afgang

