
Tilpas din bedrift til den nyeste viden

Kom til Patriotisk Selskabs planteavlskonference for praktikere og bliv ajourført med årets erfaringer og 
de vigtigste resultater – både udenlandske og indenlandske. 

Direktør Mogens Worre-Jensen vil give et indlæg om Driftsselskabet DLM A/S, der driver landbrugene 
på Vallø Stift, Vibygård og Ledreborg Godser samt andre ejendomme. Driftsselskabet DLM A/S driver i alt 
3.500 ha, hvoraf de 1.000 ha drives økologisk. 

Derudover vil interne og eksterne indledere bl.a. fortælle om:
• Målrettet kvælstofregulering
• Energitilskud ved køb af traktorer
• Optimerede dyrkningsstrategier
• De vigtigste nye regler, der skal overholdes for at undgå ”dummebøder”

Mød op og bliv inspireret. Vi glæder os til at se dig.

Mandag den 2. februar 2015
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Planteavlskonference

PATRIOTISK SELSKAB
J O R D B R U G S R E L A T E R E T  R Å D G I V N I N G



PROGRAM
Tidspunkt Emne Indlægsholder

09.15 Velkomst og introduktion til dagen Carl Boisen Thøgersen, 
formand for  

Planteavlsudvalget,
Patriotisk Selskab 

09.20 Tilpas din markplan til de nye støtteregler og undgå 
faldgruber ved KO-kontrollen
Hvis du ikke opfylder de nye grønne krav til antal afgrøder og 
miljøfokusarealer, kan du risikere at miste 33 % af din enkeltbetaling. 
NaturErhvervstyrelsen har gennemført en del kontrolbesøg, hvor der 
er faldet betragtelige bøder. Kom og få en oversigt over de vigtigste 
faldgruber og dine rettigheder ved kontrolbesøg.

Morten Eshøj, 
planteavlskonsulent, 

Patriotisk Selskab

09.40 Sådan håndteres spildfrø og græsukrudt 
Kom og hør om, hvordan du udnytter de forskellige græsarters biologi 
ved jordbehandlingen, så opformering så vidt muligt undgås. Få også 
et overblik over de enkelte græsarters levedygtighed efter ophold 
i forskellige jorddybder og antal år. Særligt arterne agerrævehale, 
væselhale og rajgræs vil blive omtalt.

Peter Kryger Jensen, 
seniorforsker, Institut 
for Agroøkologi, AU 

Flakkebjerg

10.05 Pas på udviklingen i herbicid/fungicid resistens og de nye 
regler for svampemidler
Grundet udsigten til, at der ikke kommer græsmidler med nye 
virkningsmekanismer de næste 10 år, skal strategien mod græsukrudt 
optimeres for at undgå/reducere opformeringen af resistent ukrudt. 
I 2014 oplevede vi en betydelig nedsat følsomhed overfor septoria 
af vores svampemidler, og samtidig har myndighederne indført nye 
restriktioner for deres anvendelse.

Michael 
Stensgaard Toft, 

planteavlskonsulent, 
Patriotisk Selskab

10.30 Pause

10.50 Mulighederne for energitilskud og de fremtidige ordninger for 
græs- og naturarealer
Er energitilskud til køb af traktorer m.m. varm luft eller en reel 
mulighed? Og hvad kræves der egentlig, for at man kan opnå 
energitilskud? I fremtiden vil nye regler for græsarealer føre til, at der 
bliver ydet tilskud til de naturmæssigt mest interessante arealer. Kom 
og hør om ordningerne bag dette – og hvad dine muligheder er. 

Rikke Hørbye Sønder, 
specialkonsulent, 
Patriotisk Selskab

11.10  Optimér indtjeningen i dit markbrug
En optimal indtjening i dit markbrug forudsætter, at du som leder er 
afklaret med strategien, og at du har konstant fokus på at optimere 
indtjeningen. Men hvor skal du primært sætte ind for at forbedre 
indtjeningen mest? Det gives der et bud på, ligesom du inspireres 
til, hvordan du selv implementerer en mere systematisk tilgang til 
optimering på din egen bedrift.

Per Kristensen, 
virksomhedsrådgiver, 

Patriotisk Selskab

11.35 Rodudvikling i vinterhvede – og hvordan den påvirkes af 
såtid, sort og kvælstofniveau 
Afgrødens rodudvikling betyder lige så meget for plantens vækst, som 
fundamentet gør for husets levetid. Hvis ikke fundamentet er i orden, 
er resten lige meget. Bliv opdateret på den nyeste forskning indenfor 
rodvækst udført i lange glasrør isat i marken. Det er undersøgt, 
hvordan forskelle i såtid, kvælstofniveau og sortsvalg har indflydelse 
på rodvækst og kvælstofrelationer i vinterhvede.

Irene Skovby 
Rasmussen, 

Ph.d.-studerende, 
Københavns 
Universitet

12.00 Frokost

13.00 Svampestrategi og vækstregulering i de større afgrøder - med 
nye afgifter
Hvad lærte vi af det kraftige angreb af septoria sidste år? Hvordan 
kan det indbygges i strategien for det nye år, så vi undgår at 
skulle ud på hævntogter? Rune Munch-Andersen vil berette om 
svampestrategi, timing og vækstregulering i de større afgrøder under 
hensyntagen til de nye afgifter og nye midler. 

Rune 
Munch-Andersen, 
seniorkonsulent, 

Patriotisk Selskab

13.25 Optimal dyrkning af vinterraps og nyt syn på valg af insekticid 
De forventede rekordudbytter i vinterraps 2014 forduftede. Hvad 
skete der, og hvad gør vi ved det? Hvad betyder omlægningen af 
pesticidafgifterne for valg af insekticid? 

Jan Nielsen, 
planteavlskonsulent, 

Patriotisk Selskab

13.45 Målrettet kvælstofregulering og nyttige tips og tricks 
Indlægget vil give en kort faglig oversigt over regeringens forslag 
til kvælstofreguleringen og retentionskortets betydning for dig. 
Beretningen vil blive suppleret med det nyeste indenfor GUDP 
forskningsprojektet SOIL-Spec., Dexter ratio og de vigtigste 
dyrkningsmæssige tips og tricks.

Erik Andkær Pedersen, 
chefkonsulent, 

Patriotisk Selskab

14.10 Pause

14.30 Udenlandske- og indenlandske erfaringer med fokus på øget 
udbytte i vinterhvede
Bliv præsenteret for Troels Tofts erfaringer fra deltagelse i 
konkurrencer i både Tyskland og Sverige i vinterhvede. Endvidere 
præsenteres de helt nye danske forsøg anlagt med fokus på højere 
udbytte via high input.

Troels Toft, 
chefkonsulent, 

Patriotisk Selskab

15.00 Driftsselskabet DLM A/S
Driftsselskabet DLM A/S driver landbrugene på Vallø Stift, Vibygaard 
og Ledreborg Godser. Derudover drives andre ejendomme i Share 
Farmings aftaler. Det samlede landbrugs areal er ca. 3.500 ha, hvoraf 
ca. 1.000 ha drives økologisk.  

Mogens 
Worre-Jensen, 

direktør, 
Driftsselskaberne 

DLM A/S

15.30 Afslutning



Patriotisk Selskab

Ørbækvej 276

5220 Odense SØ

Tel +45 6315 5400

patriotisk@patriotisk.dk

www.patriotisk.dk

Kontoret er åbent:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 15.30

Prisen er 730 kr. ekskl. moms for medlemmer og 930 kr. 
ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Tilmelding snarest og senest onsdag den 28. januar 2015 på: 
telefon: 6315 5400
e-mail: reception@patriotisk.dk
www.patriotisk.dk

Venligst opgiv medlemsnummer ved tilmelding, dette fremgår 
af adressefeltet på tilmeldingsblanketten.

Tilmelding til Patriotisk Selskabs arrangementer er bindende, 
og der vil blive opkrævet fuldt deltagergebyr ved udeblivelse.
Afbud kan uden beregning foretages til og med fredag den 30. 
januar 2015 kl.12.00.

PRIS OG TILMELDING

PATRIOTISK SELSKAB
J O R D B R U G S R E L A T E R E T  R Å D G I V N I N G


