
Guldkorn til 
marken 2023

Hold 1

Bliv bedre til at styre din planteavl

3-dages kursus med 1 overnatning:

Den 16. januar 
ved Velas i Vissenbjerg

Den 19. til den 20. januar 
på Dalum Landbrugsskole



Guldkorn til marken er et kursus for landmænd med stor  
interesse og engagement i markbruget

Kurset varer 3 dage. Kurset afholdes mandag og torsdag til fredag, 
hvor der er overnatning. Der er således god mulighed for  
erfaringsudveksling. Deltagere på Guldkornskurser tilbydes en 
udflugt i maj/juni måned. Der betales særskilt for denne tur.

Formålet er at inspirere og dygtiggøre deltagerne indenfor styring af  
planteavlen, og der er et stort fokus på den bedst mulige 
indtjening, ligesom deltagerne løbende opfordres til at overveje nye 
tiltag på egen bedrift.

Praktisk information: 

Hvor og hvornår:

Den 16. januar 
Velas i Vissenbjerg
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg

Den 19.-20. januar 
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65 
5260 Odense

Pris
5700 kr. ekskl. moms for en person i et enkeltværelse

Frist for tilmelding

Bindende tilmelding senest onsdag den 4. januar 2023.

Tilmeld dig på https://velas.dk/guldkorn-til-marken-2023?Tag=planteavl

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Kirsten Larsen
Chefkonsulent

Mobil: 29615005
Email: kil@velas.dk



1. Kursusdag: Mandag den 16. januar 2023

8.45 Kaffe og velkomst

9.00 1a.  Jordens frugtbarhed og næringsstoffer
Prisen på næringsstoffer i handelsgødning er eksploderet, 
så det er vigtigere end nogensinde at kigge på 
næringsstoffer fra organiske kilder. Hvordan udnytter 
vi bedst næringsstofferne fra husdyrgødning, og fra 
alternative kilder som biokompost, slam og afgasset 
biomasse, og hvilken betydning har det på jordens 
frugtbarhed? 
v. Peter Sørensen, Seniorforsker AU Foulum

10.00 Pause

10.15 1.b Hvordan gøder vi mere præcist efter planternes behov? 
 Præsentation af  værktøjer, så du kan øge dit udbytte og  
 spare på de dyre ressourcer - f.eks. Nmin-analyser, NDVI,  
 Ntester, Ptester, bioklip, bladanalyser, brixtester 
 v. Mikkel Brauer, Planteavlskonsulent, Velas 



11.00 Pause

11.15 1c. Bliv klogere på biostimulanter 
 Biostimulanter til planter er en bred betegnelse for
 produkter, der bl.a. har til formål at forbedre    
 næringsstofoptagelse og -udnyttelse, og/eller øge plantens  
 tolerance overfor abiotisk stress og/eller forbedre plantens  
 kvalitetsegenskaber. Den brede betegnelse dækker   
 også over meget forskelligartede virkningsmekanismer. Hør
  om forskellige produkttyper og potentialer for deres effekter
 v. Janne Aalborg Nielsen, Landskonsulent Jord og   
 Klimatilpasning, Seges
 

12.00 Frokost
 
12.45 2a. Mulighederne i pyrolyse 
 Pyrolyse en en ny teknologi til lagring af kulstof og   
 produktion af grøn energi. Biochar er et produkt af denne  
 proces og kan forbedre jordens dyrkningsegenskaber. 
 Bliv klogere på, hvad pyrolyse og biochar er, samt hvordan  
 biochar kan påvirke jordens fysiske og kemiske egenskaber  
 når det indarbejdes i jorden. 
 v. Lars Elsgaard, lektor, Aarhus Universitet 

13.25 2b. Er pyrolyse en ny driftgren for landmænd?
 Springkilde æg har en større æggeproduktion med
 tilhørende planteavl, samtidig har de allerede stiftet   
 bekendskab med pyrolyse og produktion af biochar. Hør  
 hvorfor de mener, at det er fremtidens teknologi, og hvad  
 landmænd potentielt kan få ud af teknologien. 
 v. Peter Bojsen, Springkilde Æg



14.00 Kaffe

14.30 3a. Brug ESG -  Environment, Social and Governance konstruktivt
 Hør hvad ESG er, og hvorfor bankerne interesserer sig for
 disse parametre. Hvad har klima, miljø, social ansvarlighed  
 og ledelse med finansiering at gøre? Er det noget du, som  
 finansiel kunde, kan vælge fra? Hør hvordan fremtidens  
 landmand skal forholde sig til denne opgave.
 v. Peter Sand Haugaard Christensen, Områdedirektør,   
 Nordea Agri & Food, Jylland Syd & Fyn

15.00 3b. Fokus på Socal ansvarlighed og ledelse – S og G i ESG
 Kan fokus på bæredygtighed og ledelse give jer et forspring  
 sammenlignet med jeres kollegaer, så I kan tiltrække og
  fastholde de gode medarbejdere, være velanset i   
 samfundet og skabe en sund økonomi?
 v. Jens Koch, Virksomhedsrådgiver og/ell. Winnie Rodam,  
 Virksomhedsrådgiver, Velas ESG team



15.30 3c. Fokus på klima – E i ESG 
 Hvordan forholder man sig som landmand til klima i   
 dagligdagen og på lidt længere sigt? Hvorfor snakker alle om  
 lavbundsjord? Bliver landbruget lukket af klimaafgifter? Er  
 klimakreditter min nye afgrøde? Hvordan regner man på  
 klimaet? Hvorfor er klima vigtigt, og hvordan kommer man i gang?
 v. Anne Grøfthauge, Projektleder, Velas Klimateam

16.00 Tak for i dag

 

2. Kursusdag: Torsdag den 19. januar 2023 

9.00 Kaffe 

9.15 4. Effektiv svampebekæmpelse i fremtiden
 4a. Hvad viste årets forsøg?  
 Kort gennemgang af årets forsøg med svampebekæmpelse,  
 og nogle refleksioner om vi har ramt rigtigt i praksis . 
 v. Annemette Pagter, Planteavlskonsulent Velas 

9.40 4b. Hvordan optimerer vi svampebekæmpelsen?
 Vi skal bekæmpe svampe mere effektivt med færre midler  
 – nye teknologier skal tages i anvendelse til at bestemme  
 behovet. Hvordan optimerer vi sprøjteteknikken, anvendelsen 
 af GPS og tilsætningsstoffer som øger midlernes effekt. 
 v. Carsten Fabricius, Afdelingsleder planteværn Seges 

10.25 Pause

10.35 4c. Ny genteknologi til bestemmelse af angrebsgrad af Septoria 
 Kan ny genteknologi, Q-PCR hjælpe os til at bestemme   
 behovet for svampebekæmpelse, og hvordan bruger vi det i  
 praksis. Erfaringer fra marken præsenteres.
 v.  Søren Løkkegaard Hansen/ Jens-Richardt Thyssen, Bayer



10.55 4d. Sortsblandinger i korn er vejen frem, men hvorfor? 
 Kan sortsblandinger hjælpe os til at bruge mindre   
 svampebekæmpelse  og øge udbyttet? Erfaringer fra både
  forsøg og praksis er meget lovende. Men hvorfor er   
 sortsblandinger en fordel, og hvordan sammensætter man  
 den optimale sortsblanding?  
 v. Rose Kristoffersen, Field scientist Corteva 

11.25 Pause

11.30 5a. Lavere bidragssats med en jordprisanalyse
 Mange pengeinstitutter anvender Finanstilsynets vejledende  
 jordpriser til vurdering af din virksomheds soliditet. I mange  
 områder er markedsprisen dog højere end Finanstilsynets  
 vejledende priser, hvilket kan betyde, at din soliditet sættes for  
 lavt. Derfor er det vigtigt for dig som landmand at kende   
 jordprisen i dit område. Dels hvis du skal handle jord, eller
 hvis du vil have den skarpeste prissætning i banken og i   
 realkredit/bidragssats. 
 v. Morten Holm Rasmussen, virksomhedsrådgiver, Velas og   
 Agromarkets specialist



12.00 Frokost

12.45 5b. Status på råvaremarkedet 
 Her får du en kort status på forventningerne til afgrødepriser  
 2023 samt til priser og forsyningssituationen på planteværn og
 gødning. Hvordan agerer man bedst i markedet lige nu?
 v. Morten Holm Rasmussen, virksomhedsrådgiver, Velas og   
 Agromarkets specialist 

13.10 6. Det bedste udlæg – fokus på etablering
 Grundlaget for et højt udbytte i frøgræsmarken starter med
  en perfekt etablering. Det handler om korrekt rækkeafstand,
 gødskning og såteknik. Hvad er for eksempel den bedste   
 maskinløsning? Her kommer også tips til etablering af korn og
  raps. Endvidere omtales erfaringer og perspektiver for   
 rækkedyrkning af frøgræs.
 v. Christian Rabølle, Maskinkonsulent, VKST

14.15 Kørsel

14.45 7. Besøg på VandCenter Syd med fokus på samarbejdsrelationer  
 til landbruget.
 VandCenter Syd leverer vand til store dele af Odense   
 Kommune, og skal sikre rent drikkevand. I denne forbindelse  
 er der udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO),  
 som giver restriktioner på den udpegede landbrugsjord.   
 Hvordan håndterer VandCenter Syd dette?

 VandCenter Syd håndterer spildevand for industri og
 husholdninger i Odense og Nordfyns Kommune. Vi skal se, 
 hvordan spildevand håndteres og bearbejdes, inden det   



 Men hvad med overløb og forurening i den forbindelse? Og er
 der en fremtid for slam på landbrugsjord? 

 Rundvisning v. Uffe Linneberg Gangelhof, projektchef,   
 VandCenter Syd Skt. Jørgens Gade 213, 5000 Odense C
 

17.45 Aftensmad

18.45 8. Hold fokus i en travl hverdag – personlig effektivitet og  
 tidsstyring
 Forudsætningen for at du kan yde dit bedste i en travl   
 hverdag er ikke alene faglig dygtighed og flid. Det    
 forudsætter, at du har overblik over opgaver og ro i hovedet,  
 så du kan bevare koncentrationen og have klarhed over dine
 prioriteter. Du får her kendskab til en række brugbare værktøjer.
 v. Line Sander, Adm. Direktør og Partner, Supplement

20.30 Ost og rødvin



3. Kursusdag: Fredag den 20. januar 2023

7.30 Morgenmad

8.15 9. Hold øje med de vigtigste landbrugspolitiske mærkesager.
 Landbrugsaftalen fra  oktober 2021 lagde op til fortsat
 reduktion af kvælstofudledning og udledning af drivhusgasser.  
 Aftalen skal ”genbesøges” i 2023, og her får det
 internationale arbejde omkring en ”second opinion” på   
 beregning af kvælstof og kvælstofmål afgørende betydning,  
 ligesom landbrugets klimaindsats skal konkretiseres.   
 Kommer der f.eks. en CO2-afgift? Hør her hvor langt man er nået.
 v. Jørgen Ewald Jensen, faglig direktør, Bæredygtigt landbrug

9.30 Pause



9.45 10. Vil du undgå bøder på vejene?
 Hvis ja, så starter det med, at du kender lovgivningen   
 omkring kørsel på vejene med vore landbrugskøretøjer. Ved  
 du fx, at fra 1. januar 2025 kan vi ikke længere anvende   
 traktorers hydrauliske bremseudtag på nye maskiner? Hør  
 her om kravene til bremser på vogne og maskiner, samt   
 anden lovgivning, som fx hvornår tvillinghjul må være   
 monteret på vej, og krav til lys og lygter mv. 
 v. Henning Sjørslev Lyngvig, Landskonsulent, Maskiner og Markteknik

10.30 Pause

10.45 11. God jagt og natur. Brug CAP-reformen
 Den nye CAP-reform giver gode muligheder for tiltag, som  
 kan forbedre jagt og styrke naturen på din ejendom. Hanne  
 Juncher Fris, jagt-og naturkonsulent i Velas, vil ajourføre dig  
 på reglerne og komme med nyttige forslag, så din ejendom får  
 en rigere vildtbestand og en større  biodiversitet.  
 v. Hanne Juncher Fris, jagt- og naturkonsulent, Velas 

11.45 12. Evaluering og tak for i år - udflugt i maj-juni 

12.00 Frokost




