
 

 

 

 

 

 

 

 

Til Planteavlere, der praktiserer pløjefri dyrkning, 

 og andre interesserede 

 

 

 

Kursus: Sådan forøger du udbyttepotentialet på din jord 
 

Søhøjlandets Regnskabskontor indbyder i samarbejde med Bente Andersen,  

Plantekonsulenten ApS til kurset: Sådan forøger du udbyttepotentialet på din jord. Kurset vil 

have fokus på faktorer, der fastholder og forøger jordens frugtbarhed, samt hvorledes disse 

effekter udnyttes i praksis. Der vil være mulighed for tilmelding til ERFA-grupper i 2019. 

 

Kurset afholdes tirsdag den 18. december kl. 9.30-16.00  

ved Søhøjlandets Regnskabskontor, Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg 

(OBS! Kun 3 min. fra motorvejsafkørsel!) 

 

Tilmelding senest den 10. december 2018 via www.SHLRK.dk  eller direkte til  

sekretær Vibeke Finderup Christensen på tlf. nr.: 8798 1687 eller mail: VFC@SHLRK.dk. 

 

Pris inkl. forplejning kr. 975,- + moms.pr. person.  

 

Program 

9.00-9.30 Velkomst med kaffe og rundstykker  

v/ planteavlskonsulent Bente Andersen, Plantekonsulenten ApS og 

plantealvskonsulent Karsten Nielsen, Søhøjlandets Regnskabskontor,  

Plante & Miljø 

9.45-12.00 • Efterafgrøder, egenskaber for de enkelte arter, evt. sortsforskelle 

• Blandinger af arter, og effekt disse.  

• Mikrofloraen i jorden: faktorer som har indflydelse på denne, optimalt valg af 
afgrøde og efterafgrøde 

• Seneste nyt fra CA, den tredje vej, GMSR – grønne marker, stærke rødder 

• Companion Crop, muligheder for samdyrkning. 

v/ Professor Kristian Thorup-Kristensen, KU, Section for Crop Sciences 

12.00-13.00 Frokostpause 

13.00-13.45 • Regnorme og deres betydning i landbrugsjorden 
v/ PhD, seniorforsker, Paul Henning Krogh,  AU 

13.45-14.30 • Instruktion i regnormebestemmelse ud fra simple nøgler  
OBS! Medbring gerne egne orm! Prøver fra opgravning i din egen mark  

v/ ved miljøtekniker Zdenek Gavor, AU 

14.30-15.00 Kaffepause 

15.00-16.00 • Gødningsværdien af efterafgrøder, hjælpemidler til fastsættelse i praksis.  

• Anvendelse af N-min analyser / Yara N-tester og -sensor / CropSAT 

• Erfaringer fra forsøg gennem årene. 

v/ planteavlskonsulent Bente Andersen, Plantekonsulenten ApS og  

planteavlskonsulent Karsten Nielsen, Søhøjlandets Regnskabskontor,  

Plante & Miljø 
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Silkeborg, d. 30. november 2018 
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