Med fokus på rettidig omhu i planteavlen
Plantefagligt Forum indbyder til Planteavlskonference 2021
Planteavlsdag i nye rammer

Nu med COVID19-regler
Bemærk ny dato
Onsdag den 24. februar 2021
Sted: Borreby Herreborg, Teatersalen,
Borrebyvej 41, Skælskør
Program:
kl.8.30

Morgenkaffe m. brød.

kl.8.45

Velkomst til Plantekongres, med fokus på højere indtjening over og under jorden.

kl.9.00

Afgiftning af planter
v/ Søren Schnipper, BJ-Agro

kl.9.20

Årets udfordringer
v/ Hans Jørgen Bak, AgriAdvice

kl.9.40

Præcisionsdyrkning og mikronæringsstoffer
v/ Lars Albrecht Kahr, Albrecht Agro

kl.10.00

Kaffepause

kl.10.20

Dyrkningsteknikker og græsukrudt
v/ Brian Nielsen og Mathias Lauritzen, AgriAdvice

kl.10.40

Biostimulanter – galt eller genialt?
v/ Dorthe Kappel, Agrocon

kl.11.00

Raps og klimaaftryk
v/ Mads Lassen, AgroPro Danmark

Kl.11.20

Hokus Pokus – så kom du i fokus
v/ Claus Madsen, Ejendomretten.dk

kl.11.40

Historisk højt potentiale for indtjening i 2021 og 2022
v/ Vagn Lundsteen, AgroPro Danmark

kl.12.00

Frokost inkl. øl/vand + kaffe

kl.13.00

Klamme fiduser for klimaet
v/ civ.ing. Anker Jarl Jacobsen AMMONGAS A/S

kl.13.30

CO2 Regnskaber. Hvordan og hvad kan vi bruge dem til?
v/ Mads Hagh, NIRAS

kl.13.50

CommodiCarbon – få betaling for kulstoflagring
v/ Ida Boesen, Commoditrader

kl.14.20

Kaffepause

kl.14.40

Ny EU-reform og kulstofregnskaber?
v/ MEP Asger Christensen, Venstre

kl.15.30

Fremtidens landmand i en digital verden
v/ Christina Elgaard, direktør Farmbrella

kl.16.00

Afslutning

Pris: kr. 895,- pr. deltager for fysisk deltagelse. Kr.495,- for deltagelse i webinar.

Med fokus på rettidig omhu i planteavlen
Planteavlskongres med fokus på
rettidig omhu i planteavlen
I mange år, har vi afholdt Planteavlsdagen hos Comwell,
Roskilde. Men intet er som det plejer, i disse Coronatider.
Mange afholder arrangementer som webinarer. Men det er
ikke det samme, som et fysisk møde.
Vi har valgt en anden vej. Vi har valgt Borreby Herreborgs
teatersal, hvor vi lovligt og i god afstand, kan være det
antal, som vi plejer at være.
Lys -og lydforhold er helt i top og at vi oven i, kan være på et landbrug, er en særlig sidegevinst.
Vi forventer at kunne overholde alle regler for forsamlinger, uden at gå på kompromis med sikkerheden. Vi
holder afstand og bruger mundbind m.m. efter behov og regler. Vi kan spise sammen i en meget stor sal,
med god plads.
Du kan trygt komme til Planteavlskongres, som er, som en Juleaften for os. Vi glæder os til at se dig.

Beskrivelse af program for Planteavlskongres 2021:
Som tidligere år, har vi valgt at dele Planteavlsdagen op i en del, hvor vi selv underholder med højaktuelt
planteavlsstof og en del, primært med eksterne indledere.
Hovedtemaet for vore egne indlæg, er rettidig omhu. ”Dit udbyttepotentiale kan forsikres – med sund
fornuft”
Dækker over det vi kender som rettidig omhu. Behandlingsstrategier, der tager højde for at sorternes
resistens skal understøttes, og bryder sammen på et tidspunkt, som vi mindst forventer det. At et mildere
klima ændrer rapssygdommes livscyclus, at kålbrok rammer ”ud af det blå”. At en stråstiv sort bliver ”helt
sikker” med en lille dosis på rette tidspunkt og meget mere.
Hovedtemaet for de eksterne indledere er kulstof og kulstofbinding. Vi kan gøre en stor indsats i
landbruget i forhold til at løse klimaudfordringen for det øvrige samfund. Men hvordan gør vi det rigtigt og
hvordan kan vi komme til at tjene penge på det?
De færreste er klar over hvilken rolle landbruget spiller i klimadebatten. Mange fra byerne er af den
opfattelse at landbrugsproduktionen er klimabelastende. De taler om kød, køer og metan. De færreste
ved, at dansk landbrugsproduktion er den mindst klimabelastende i verden. At antal køer og andre
drøvtyggere ikke har været mindre i hundrede år. At produktionen foregår med det mindste spild i verden.
At det gode dyrkningsklima i Danmark giver anledning til den mindste påvirkning og er basis for den
største binding af CO2 og andre klimagasser. Det skal vi ikke lastes for, det skal vi belønnes for.
Vi håber, at du som deltager på årets Planteavlskongres, går derfra fuld af optimisme og selvtillid. Det er
der basis for og grund til.

Vel mødt til Planteavlskongres 2021. Vi glæder os til at se dig.
Tilmelding til: Bogholderiet - AgroPro Danmark ApS (bogholderi@agropro.dk) eller til egen rådgiver
Husk CVR.nr. ved tilmelding. Tilmelding er bindende, med mindre arrangementet aflyses.
Tilmelding: Senest 17. februar 2021. Eller så længe der er plads og dem bliver der kamp om i år.

På vegne af Plantefagligt Forum.

Hvad er Plantefagligt Forum? Tidligere hed vi AgroPro Sjælland. Men fra årsskiftet 2018/19 gik vi tre ejere fra hinanden. Søren gik sammen
med det jyske rådgivningsfirma BJ-Agro, som har specialiseret sig i rådgivning omkring kartofler. Hans Jørgen startede nyt selskab, AgriAdvice
og har fire ansatte, Brian, Mathias, Simon og Nicolai. Vagn startede nyt selskab AgroPro Danmark, med to ansatte. Steffen og Mads.
Sammen med andre private planteavlsrådgivere på Sjælland, har vi lavet Plantefagligt Forum, hvor vi samarbejder omkring aktiviteter, såsom
Planteavlsdagen, markmøder m.m.

