
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære FRDK-medlem  

VIL DU VÆRE MED TIL AT PÅVIRKE UDVIKLINGEN AF 

FREMTIDENS pløjefri dyrkning/CA-dyrkning? 

Vi vil gerne invitere dig, til at være med til at sætte ord på dine 
udfordringer indenfor reduceret jordbearbejdning og til at sætte 
skub i udviklingen af løsninger. 

Hvad mener du, er fremtidens udfordringer inden for reduceret jordbearbejdning? Og hvilke 
udfordringer er allervigtigst for dig at få løst her og nu? Har du f.eks. problemer med valg af 
bearbejdningsintensitet, valg af såmaskine eller etablering af stærke efterafgrøder? Eller spekulerer 
du på, hvordan pløjefri dyrkning med lidt/ingen forbrug af glyphosat skal foregå? 

 
Du har sikkert flere bud på udfordringer i din hverdag, og derfor vil vi gerne invitere dig – sammen med 
ca. 30 andre landmænd og repræsentanter fra FRDK og SEGES, til en workshop med fokus på dialog 
og udvikling af fremtidens planteproduktion. 

 
VI HAR BRUG FOR DIG, FORDI DU ER: 

 En ambitiøs og udviklingsorienteret planteproducent. 

 Driftsleder eller ejerleder. 
 
PÅ MØDET SKAL DU: 

 Bidrage med din viden og erfaring om udfordringerne i planteproduktionen i dag  
– derfor kan det være godt at forberede sig til mødet. Se programmet. 

 Være med til at prioritere de udfordringer, som SEGES PlanteInnovation og FRDK skal arbejde med  
at løse i fremtiden.  
 

PÅ MØDET FÅR DU: 

 Inspiration og sparring på de udfordringer, som du står over for i din hverdag som planteproducent. 

 Indflydelse på udviklingen af fremtidens planteproduktion. 

Se program på næste side >> 

>> 

TID OG STED 

6. februar 2020, kl. 10-13.30 

 

Bybjerggård, Sundbylillevej 42, 
3600 Frederikssund 
www.bondegaardscafe.dk 
 

http://www.bondegaardscafe.dk/


                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> VIL DU VIDE MERE 

   Har du spørgsmål til mødet er du velkommen til at kontakte Hans Henrik Pedersen fra FRDK: 21717737, mail: hhp@frdk.dk  

   eller Annette Vibeke Vestergaard fra SEGES: 51195546, mail: avv@seges.dk 
  
   Deltagelse i wokshop er gratis. Der er plads til 30 deltagere. Tilmelding efter først til mølle.  
   Der afholdes et tilsvarende arrangement i Aarhus d. 29. januar 
 
   Du kan tilmelde dig til Hanne Schønning på hsc@frdk.dk, tlf: 30664072 

 

PROGRAM 

 

9.30 FRDK inviterer på kaffe 

10.00 Velkommen til Innovationsworkshop  
v. FRDK og SEGES PlanteInnovation  

10.15 Når udvikling påvirker praksis 
SEGES præsenterer eksempler på, hvordan innovation har påvirket praksis ude hos 
landmanden. 

10.35 På vej mod bedre og mere målrettet udvikling  
 
1. RUNDE 
Ud fra seks overordnede temaer diskuterer vi i grupper, hvilke udfordringer vi står 
overfor, og hvilke af disse udfordringer det er mest presserende at få løst. Du vil også 
blive bedt om at bidrage med en udfordring, som du oplever i din hverdag, og du skal 
være med til at give sparring på andres udfordringer.  

           De seks temaer er: 

 Tilpasning til et mere varierende klima med mere nedbør 

 Mod en bæredygtig anvendelse af glyphosat  

 Behov/mulighed for nye afgrøder og samdyrkning af arter i pløjefri/CA 

 Styr på ukrudt i det pløjefri? – er direkte såning løsningen? 

 Hvordan etablerer vi- og sløjfer efterafgrøder med succes? 

 Jordens mikrobiom. Kan en sund jord medføre sunde planter? 

11.50 Pause og sandwich 

12.30 2. RUNDE 
Ud fra de seks temaer, som deltagerne bestemmer på mødet, fortsætter vi 
diskussionen af fremtidens udfordringer. Brainstorm: Hvad er DINE udfordringer? Der 
udvælges seks temaer, som vi går videre med 

13.15 Opsamling 
Vi samler kort op på de vigtigste udfordringer. 

13.30 Tak for i dag 
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