En stor tak til
Indbydelse: Bemærk ny dato
DEN STORE FRØDAG
onsdag 2. marts 2022 kl. 8.30
Sivertsen Roskilde
Københavnsvej 282
4000 Roskilde
I samarbejde mellem Nordøst Sjælland , Midtsjælland
og Stevns, Sydsjælland, Møn og Omegn
frøavlerforeninger er det en fornøjelse, at kunne
indbyde til en spændende videns dag i frøavlerens
interesse.

Tilmelding til: p_madsen@post9.tele.dk
Senest den 14.februar 2022

Først til mølle-princippet

Man skal kunne fremvise coronapas
efter de gældende regler, der måtte
være på dagen

Frøavlerforeningerne

DAGENS PROGRAM
8.30 Kaffe + rundstykker + småsnak

•
•

9.00 Velkomst SIVERTSEN ved Bjarne Obel

FORMIDDAG
 Kristian Juranich, Landskonsulent frø: nye tiltag
 25 års erfaring med frø. Rene Gislum Forskningscentret
AU Flakkebjerg (en del af Århus universitet

•

Nyeste sensor teknologi og automatisering ved
frøtræskning: New Holland: Tonny Grønne
Slagleklipper VS Rotorklipper, Fordele kontra ulemper.
Perfect og Major: Jurgen Nieuwenhuijs og Svend Aage
Jensen
Flydende specialgødninger: Flex Fertilizer: Lars Albrecht
og Allan Nielsen

KAFFE

Kort stræk ben pause.
 Erfaring med rækkedyrkning/aktivt kul i frøafgrøder. DLF
ved Peter Bagge og Bo Nymand.

11:00-12:00 MAD:
Biksemad med Bearnaise

EFTERMIDDAG:
Sessioner på 7 stande fordelt rundt i maskinforretningen
af 20 minutters varighed (inkl. spørgsmål)
præsentation af:
•
•
•
•

Coating af græsfrø, Barenbrug: Juan Castillo- Russi
(Engelsk)
Varsling mod indflyvning af jordboende skadedyr
FaunaPhotonics: Kevin Knagg
Amazone pletsprøjtning i frøgræsmarken samarbejde
med Spectrofly: Robert Nøddesbo
Powermix frøomrøring. Løkke Maskinfabrik: Jakob Gade

Landbrugsaftalen og CAP 2023 – hvilken kvælstofregulering og
landbrugspolitik er på vej?
Den landbrugsaftale, der blev indgået den 4. oktober i
Folketinget, sætter blandt andet rammerne for de kommende års
kvælstofregulering og for hvordan reformen af EU's
landbrugspolitik bliver udmøntet i Danmark. Erik Jørgensen og
Niels Lindberg Madsen fra Landbrug & Fødevarer vil fortælle om
baggrunden for landbrugsaftalen, og hvilke konsekvenser, som vi
allerede nu kan se, at den vil få – og dermed hvilke rammer, det
vil give frøavlerne i årene fremover.

FORVENTET AFSLUTNING

15:45
Husk at få det hele med hjem

