VI SKAL VÆRE
”LÆKRE” FOR OMVERDENEN
– OG VI SKAL TJENE PENGE
PLANTEAVLSKONFERENCE
Torsdag den 27. januar 2022 kl. 9.45-15.30
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Omgivelserne har store ønsker og forventninger til fremtidens landbrugsproduktion. Få
har indsigt i vores erhverv, men mange har en holdning til det og til de fødevarer, som vi
leverer.

Flertallet er ikke nødvendigvis de klogeste,
men de fleste.
Niels Hausgaard, sanger/sangskriver/satiriker

Det er en spændende tid, erhvervet går i møde. Vi oplever stigende efterspørgsel på planteprodukterne. Klima, biodiversitet og bæredygtighed står højt på dagsordenen ved vores
planteproducenter – og i endnu højere grad som forventninger fra erhvervet og vores omgivelser.
Planteavlskonferencen 2022 er vores oplæg til, hvordan erhvervet kan udvikle på klima,
biodiversitet og bæredygtighed, forbedre plantefagligheden og
samtidig drive en sund forretning.
Vi har sammensat et program, som vi håber vil tilgodese dine interesser – og med et afsluttende pust ude fra den store verden.

PROGRAM
TID

EMNE

INDLÆGSHOLDER

09.15

Kaffe og networking

09.45

Velkomst

09.50

Vigtige erfaringer fra sidste år - og hvilke udfordringer ligger og
venter?
I sidste sæson så vi flere fænomener, som vi ikke tidligere har set, bl.a.
sorte aks i hvede og et meget voldsomt angreb af kransskimmel i raps.
Samtidig stilles der stadig mere skarpt på de mere bløde værdier som
biodiversitet og CO2-lagring.

Chefkonsulent
Erik Andkær Pedersen,
Patriotisk Selskab

10.10

Optimering af maskinøkonomi og tidsregistrering
Kan det betale sig at investere i en ny maskine? Tidsforbrug er nogle
gange en undervurderet faktor, når der regnes på maskinøkonomi.

Økonomimedarbejder
Jerik Kryhlmand Iversen,
Patriotisk Selskab

10.30

Dyrkningsstrategi i de enkelte afgrøder
Med de høje afregningspriser er det vigtigt, at indsatsen omkring
svampebehandling og vækstregulering tilpasses. Var Balaya pengene
værd, og hvad gør vi i sortsblandinger?

Planteavlskonsulent
Mads Munkegaard,
Patriotisk Selskab

10.5011.10

Pause

11.10

Udfordringer i frøgræsavlen – og hvor langt er vi med afskærmet
sprøjtning, radrensning og aktivt kul?
Det er tydeligt, at det bliver vanskeligere at opnå minor usegodkendelse, også i kraft af at antallet af midler bliver færre. Hvordan
ser fremtiden ud, og har vi nogle lovlige alternativer på vej?

Landskonsulent
Kristian Juranich,
Seges

11.40

Gradueret dyrkning, efterafgrøder og undersøgelse af
ukrudtsfloraen ved kunstig intelligens. Hvad kan du bruge
satellitterne og den nye teknologi til?
Hvad er reglerne for erstatning af efterafgrøder med graduering?
Hvilke krav stilles der til den nødvendige dokumentation? Hvad
forventer vi af den nye teknologi?

Planteavlskonsulent
Kristian Ladegaard
Jensen,
Patriotisk Selskab

12.0013.00

Frokost

13.00

Jordens sundhed og jordens frugtbarhed – er der et uudnyttet
potentiale for at gøre jorden mere sund og frugtbar på din
bedrift?
Hør om eksempler og idéer inden for efterafgrøder mht. forskellige
arter og blandingers egenskaber til at forbedre jordstrukturen,
kompost, biochar, afgrøderester og biostimulanter.

Landskonsulent
Janne Aalborg Nielsen,
Seges

13.30

Gødningsprisernes betydning for optimal gødskning
Hvordan kan du spare på/udnytte de dyre nærringstoffer bedre?
Hvordan gødsker du din vinterraps efter størrelse og sparer rigtig
mange penge? Er der nye og mere smarte metoder til at erstatte de
traditionelle jordprøver?

Chefkonsulent
Karen Linddal Pedersen,
Patriotisk Selskab

TID

EMNE

INDLÆGSHOLDER

13.50

Driftsleder
Erfaringer med brug af N-min gennem en årrække
Øllingsøe Gods har brugt N-min-målinger gennem en årrække. Hvad har Martin Hansen,
Øllingsøe Gods
vi fået ud af det med hensyn til udbytte og kvalitet?

14.05
14.25

Pause

14.25

I 2030 er målsætningen, at 65 % af al husdyrgødning skal
afgasses. Er biogasproduktion et ekstra økonomisk ben for din
bedrift i fremtiden?
Landmand Lars Langskov Nielsen, Lykkeslund Bioenergi, har været på
forkant med udviklingen og etableret eget biogasanlæg på sin bedrift.
Hvilke overvejelser bør du gøre dig før etablering af et biogasanlæg?
Hvad er der af finansieringsmuligheder? Hvad kan der være af
dagligdags udfordringer på et biogasanlæg; drift, biomasser, gylle og
salg af gas/klimakreditter? Hvordan opnås succes med biogas?

Landmand
Lars Langskov Nielsen,
Lykkeslund Bioenergi ApS

Økologiplanteavlsmedarbejder
Anders Holm Rasmussen,
Patriotisk Selskab

Anders Holm Rasmussen, Patriotisk Selskab:
Hvilke perspektiver er der i fremtiden for en landbrugsbedrift ved at
være engageret i et biogasanlæg?
14.55

Sådan arbejder Ingleby Farms & Forests med bæredygtighed og
biodiversitet
Ingleby Farms & Forests’ 101.000 ha fordelt på 9 lande og 4
kontinenter skal i 2030 dyrkes regenerativt, CO2-positivt og uden
syntetiske pesticider. Hvad ligger bag denne beslutning, og hvordan
implementeres den?

15.25

Afslutning

Formand
Hans H. Koefoed,
Ingleby Farms & Forests

Overkørsel af mark med Patriotisk Selskabs ukrudtskameraer, så der efterfølgende kan udarbejdes ukrudtskort

PRIS OG TILMELDING
Hvis du er medlem af Patriotisk Selskab koster det 780 kr. plus
moms at deltage – hvis ikke, koster det 980 kr. plus moms.
Medlemmer kan desuden tilmelde sig og betale via Patriotisk
Selskabs app og spare 45 kr.
Tilmelding skal ske senest mandag den 24. januar 2022 på:
• telefon: 6315 5400
• e-mail: tilmelding@patriotisk.dk
• eller via www.patriotisk.dk
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Patriotisk Selskab f.m.b.a.

Tel +45 6315 5400

Kontoret er åbent:

Ørbækvej 276

patriotisk@patriotisk.dk

Mandag til torsdag kl. 8.00–16.00

5220 Odense SØ

www.patriotisk.dk

Fredag kl. 8.00–15.30

Opgiv venligst dit medlemsnummer
ved tilmeldingen.
Tilmelding til Patriotisk Selskabs
arrangementer er bindende, og der vil
blive opkrævet fuldt deltagergebyr
ved udeblivelse. Afbud kan uden
beregning foretages til og med
mandag den 24. januar 2022.

