KOM TIL

RD NEXT STEP

Få inspiration til de næste skridt for dig og dit landbrug
Vi serverer ny viden om robuste afgrødesystemer, den økologiske
maskinpark, fremtidens økologiske fodermidler, nye afgræsningsmetoder,
udvikling og tendenser i fremtidens fødevareproduktion og meget mere.

ØKOLOGIRÅDGIVNING DANMARK BYDER DIG VELKOMMEN
• Onsdag den 9. januar 2019
Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum
• Torsdag den 10. januar 2019
SAGRO, Majsmarken 1, 7190 Billund
• Torsdag den 17. januar 2019
Halkær Kro & Kulturhus, Halkærvej 59, 9240 Nibe
Alle dage fra kl. 9.30 til 15.30. Pris: 950 kr.
Tilmeld dig allerede nu på info@oerd.dk eller 76602334.

PROGRAM

Fælles oplæg

Pauser

KL. 9:30

MORGENKAFFE OG VELKOMST

Kl. 10.00

Mere ekstremt vejr kræver robuste systemer
• Sikre tilstrækkelige grovfoderlagre
• Kvæg og varmestress
• Flere efterafgrøder, blandingsafgrøder og rigtige sædskifter
• Mere kulstof og humus i jorden og øget roddybde
• Dræning og skånsom færdsel

Oplæg for planteavl

Oplæg for kvægbrug

Ved plantechef Claus Østergaard og direktør Erik Andersen i ØRD.
KORT PAUSE
Kl. 10.30

Fremtidens økologiske maskinpark
• Omlægning af maskinpark. Hvordan vælges de rigtige maskiner?
• Strigler og radrensning
• Robotter med inspiration fra Agromek 2018
• Maskinøkonomi
Ved planterådgiver Jonas Høeg i ØRD

TILMELDING
Senest 3 dage før
mødet til info@oerd.dk
eller på 76602334

Effekt ved og implementering af faste kørespor
Ved energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt fra Byggeri og Teknik.
KL. 11.30
Kl. 12.15

LÆKKER ØKO-FROKOST
PLANTEAVL

MÆLK OG KØD

Merværdi i kornet
Bliv god til noget, der er svært.
• Læg en strategi i et turbolent marked
• Grynhavre, brødkorn, maltbyg og olieraps.
• Kontrakter, priser, sorter, gødning, høst og lagring.

Krav til fremtidens kløvergræsmark
• Set fra koen
• Set med klimabriller
• Set udefra (politikere, forbrugere)
Ved kvægrådgiverne Hans Lund og Maike Brask i ØRD.

Ved planterådgiverne Anne Eriksen og Poul Christensen
i ØRD.
Økologisk optimeret gødningsforsyning
• Gødningsforsyning i øko-branchen: Hvor kommer
næringsstofferne fra i fremtiden?
• Hvordan forbedrer man næringsstofforsyningen (og
udbyttet) i praksis
• Økonomi i sædskifte med grøngødning til produktion
af kvælstof
Ved planterådgiver Michael Tersbøl i ØRD
og projektleder, Anton Rasmussen fra ØL.
Kl. 13.45

Fremtidens fodermidler
Ud med soja
• Hvilke næringsstoffer får vi fra soja?
• Hvilke alternativer har vi?
• Kan det være hjemmedyrket?
Udvikling i grovfoder:
• Næringsindhold i kløvergræsensilagen.
• Strategi for gødning, vanding, slæt og bearbejdning.
Ved kvægrådgiver Birgitte K. Høyer i ØRD og
projektleder Julie C. Henriksen fra ØL.

CAFÉ-MØDE: HVAD VIL JEG BRUGE PÅ MIN BEDRIFT
Deltagerne fortæller på skift om tre ting, man har hørt i dag og vil tage med hjem og bruge på bedriften.
KAFFE

Kl. 14.30

Klimaudfordringen i økologisk jordbrug – sådan løses den
• Krav og forventninger til økologisk landbrugs reduktioner af CO2
• Værktøjer, virkemidler, effekter og sideeffekter
• CO2-budget på bedriften, klimakrav i øko-reglerne
Ved Økologi og klimakonsulent Mette Kronborg fra ØL og planterådgiver Michael Tersbøl i ØRD.
Sådan har jeg grebet det an på min bedrift
• Klimahandlingsplanen og hvad jeg har valgt at prioritere
• Effekt på CO2 og økonomi
Ved økologisk landmand NN.

Kl. 15.30

TAK FOR I DAG

Pris: 950 kr. pr. pers.

