
Mere kvælstof skal udnyttes rigtigt

Når kvælstofnormerne bliver forhøjet, får du mulighed for at øge din indtægt i markbruget. Du får ikke auto
matisk en større sum penge udbetalt – MEN du skal selv arbejde for det. 

Det er derfor op til dig, om du kommer til at tjene flere penge. Det afhænger nemlig af, om du gør tingene rigtigt.

Til årets Planteavlskonference kan du derfor høre om, hvordan du bedst udnytter de nye muligheder, der følger 
med forhøjede kvælstofnormer. 

Derudover kan du høre om de erfaringer, vores planteavlskonsulenter har fra deres daglige arbejde og fra de 
forsøg og konkurrencer, vi har deltaget i. Der vil bl.a. være indlæg med fokus på gødskning, ukrudts og svampe
midler, svampestrategi og vækstregulering. Mød op og få inspiration til, hvordan du udnytter potentialet i dit 
markbrug bedst muligt.

Planteavlskonference onsdag den 27. januar 2016 kl. 9.15-15.30 
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Mere kvælstof giver flere 
muligheder og større frihed

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
Tid Emne Indlægsholder

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

Planteavlsudvalget,  
Patriotisk Selskab

09.20 Få styr på reglerne
Kom og få en status på reglerne om MFO, pligtige efterafgrøder, 
randzoner og sprøjtejournaler. Desuden kan du høre om, hvordan du bedst 
udnytter mulighederne for tilskud og for at optimere dækningsbidraget. 
Vi vil også fortælle om vores erfaringer med årets kontrol af MFO samt 
guide dig til, hvordan du undgår ”dummebøder”. 

Planteavlskonsulent 
Ulrich Bay Olsen, 
Patriotisk Selskab

09.40 Bevar jordens frugtbarhed 
Indlægget vil give svar på, hvad vi skal bruge efterafgrøder til, og hvordan 
de laves bedst. Derudover kan du høre om, hvordan du bevarer jordens 
frugtbarhed, samt hvordan du udnytter erfaringerne fra Dexter ratio.

Planteavlskonsulent 
Morten Eshøj,  

Patriotisk Selskab

10.00 Få mest muligt ud af den ekstra kvælstofkvote
Den ekstra kvælstofkvote skal udnyttes, der hvor den giver det største 
økonomiske afkast  uden at den fører til andre problemer som fx lejesæd. 
Kan det betale sig at graduere kvælstofmængden, og skal vi til at bruge  
en svensk model, der allerede nu kan udnytte satellitdata til graduering?

Chefkonsulent Leif 
Knudsen, SEGES, 
Planter & Miljø

10.30 Pause

10.50 Nye muligheder inden for ukrudts- og svampemidler
I år vil Dow AgroSciences lancere to nye ukrudtsmidler, der – udover 
i Danmark – kun er godkendt i Australien, Canada og Kina. Derudover 
omtales andre nyheder som Hussar OD Plus og Talius, og vi vil fortælle 
om, hvad vi hos Patriotisk Selskab har lært af Maltbygkampen 2015. 

Planteavlskonsulent 
Jan Nielsen,  

Patriotisk Selskab
 

11.10 Vælg den optimale svampestrategi 
En optimal svampestrategi tager hensyn til både økonomi, regler og sorter
nes resistens. Med en afprøvet strategi, der har ført til et positivt nettoud
bytte i Landsforsøgene, er du sikret penge på lommen. Indlægget vil også 
komme ind på, hvad forsøgene i SEGESprojektet ”Ny udbyttefremgang i 
planteproduktion” viste – og hvad vi kan lære heraf.

Planteavlskonsulent 
Michael  

Stensgaard Toft,  
Patriotisk Selskab

11.35 Sådan lykkes de bedste rapsdyrkere med topudbytte 
Udbytterne i raps har igen i år ikke levet op til forventningerne. 
Væsentlige dyrkningstiltag vil blive gennemgået med fokus på etablering, 
skadedyr, svampesygdomme, vækstregulering og gødskning. Dele af 
udenlandske erfaringer vil ligeledes blive gennemgået i  
dansk perspektiv.

Planteavlskonsulent 
Peter Hvid,  

Patriotisk Selskab

12.00 Frokost



13.00 Vækstregulering: Hvad gør vi i år?
Hvor meget mere vækstregulering kræver det, når vi får mere gødning? 
Der er flere muligheder nu end nogensinde. Hvordan er det gået med de 
nye muligheder for vækstregulering i frøgræs, korn og raps? Hvad gør vi 
i den kommende vækstsæson? Kom og hør, hvordan midlerne virker, og 
hvordan du optimerer brugen, når både pris, effekt og blandbarhed med 
andre midler tages i betragtning.

Chefkonsulent  
Troels Toft,  

Patriotisk Selskab

13.25 Hvad har ændringen af pesticidafgiften betydet for økonomien? 
Der blev indført nye pesticidafgifter for nogle år siden baseret på de 
enkelte midlers påvirkning af miljøet. Lagre af ”gamle” midler har indtil 
nu holdt prisstigningerne nede, men de slår nu igennem mange steder. 
Hvad betyder det for økonomien, og hvordan tilpasser vi os den ny 
virkelighed?

Hvordan styres omkostningerne interaktivt i den nye digitale 
Virksomhedsanalyse?
Med den nye digitale Virksomhedsanalyse bliver det endnu nemmere at 
skabe sig et overblik over virksomhedens indtægter og udgifter. Det nye 
værktøj vil blive præsenteret online.

Seniorkonsulent Rune 
MunchAndersen, 
Patriotisk Selskab

Udviklingsdirektør  
Peter Borreby,  

Patriotisk Selskab

13.50 Hvilket arbejde ligger bag formuleringen af pesticider - og hvad 
kan du forvente af de additiver, du kan købe på markedet i dag?
Firmaer lægger et kæmpe stykke arbejde i at finde de bedste 
formuleringer af deres produkter. Alligevel lykkes det sommetider at 
finde additiver, som ikke er afgiftsbelagte, og som via korrekt tilsætning 
øger produkternes effekt. Kom og hør mere om, hvorvidt vi bare skal 
tilsætte svovlsur ammoniak til alle produkter, forsure alle midler  eller 
hvordan vi gør det mest snedigt.

Landskonsulent  
Jens Erik Jensen, 

SEGES, Planter & Miljø

14.15 Pause

14.35 Vigtige erfaringer fra de seneste vækstsæsoner
Der er en række erfaringer fra de seneste meget forskellige 
vækstsæsoner og dette efterår, som det er værd at huske på. Hvordan gik 
det egentlig med angrebet af havrerødsot i de forskellige kornafgrøder? 
Hvad er erfaringerne med bekæmpelse af snegle? Er der muligheder i 
hestebønner, og hvordan dyrkes de? Kom og få svar på disse spørgsmål 
samt andre tips og tricks.

Chefkonsulent Erik 
Andkær Pedersen, 
Patriotisk Selskab

15.00 Mine erfaringer med driften af Overgård Gods
Overgaard Gods er et af Danmark mest kendte godser med både 
udfordrende jordtyper og med en beliggenhed ved Kattegatkysten, hvor 
klimaet ofte kan være en stor udfordring. Kom og hør mere om, hvordan 
driften over de senere år er blevet tilpasset, og hvordan styring og fokus 
på både afvanding og senere på sæsonen rodvanding giver resultater, der 
både kan måles og vejes på bundlinjen.

Driftsleder Morten 
Kjærgaard, Overgaard 

Gods 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

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

Optimer økonomien 
i dit markbrug med Driftsanalyser

Med Driftsanalyser 2014/2015 kan du i detaljer 
sammenligne din forretning med andres  og du 
kan se, hvad de, der klarer sig godt, gør rigtigt.

Bemærkelsesværdigt er det bl.a., at de mest 
populære afgrøder i Danmark ikke er dem, der 
gennemsnitligt set er den bedste forretning. 
I 2015 ligger vinterhvede på en 12. plads, og 
vinterraps ligger på en 13. plads i den indbyrdes 
konkurrence med de øvrige afgrøder. 

Køb Driftsanalyser 2014/2015 på Plante
avlskonferencen – og tag en snak med din 
planteavlskonsulent om, hvordan du kan bruge 
Driftsanalyser som inspiration til at forbedre din 
forretning.

Prisen er 730 kr. ekskl. moms for medlemmer og 930 kr. 
ekskl. moms for ikkemedlemmer.

Tilmelding snarest og senest fredag den 22. januar 2016: 
telefon: 6315 5400
email: reception@patriotisk.dk
eller via 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 søndag den 
24. januar 2016.

Ny digital  
Virksomhedsanalyse
giver dig guidet rundtur gennem 
dine tal

Som noget nyt kan du nu meget nemmere få et 
overblik over din økonomi. Med vores digitale 
Virksomhedsanalyse kan du klikke dig rundt 
mellem nøgletallene, og hver gang, du støder på 
noget, du undrer dig over, kan du klikke dig ind 
og undersøge, hvad der ligger til grund for det. 
Du kan altså ikke kun se, hvad der skete, men 
også hvorfor, og hvad der sandsynligvis vil ske – 
og herudfra kan du styre økonomien.

Hvis noget ikke er en overskuds-
forretning og ikke har potentiale 

for at blive det, skal vi ikke beskæftige os 
med det. Og med den nye digitale Virksom-
hedsanalyse fra Patriotisk Selskab kan 
vi nemmere – og meget hurtigere - danne 
os et overblik over, hvorvidt et bestemt 
område er en god forretning eller ej.

Hofjægermester  
Christoffer lensgreve Knuth, 
Knuthenborg


