
LANDBRUGSINFO

Økologi, Planter

Markvandring på Foulumgaard

Der er fuldt tryk på at forbedre klimapro�len i landbruget. I planteproduktionen er der �ere håndtag at dreje på som
f.eks. bedre efterafgrøder, bælgplanter til konsum og en mere effektiv udnyttelse af organisk gødning.

Event

Program og tilmelding

 
22. juni 2021

 
Gratis

Dato

Pris

 
13:00 - 16:00

Tidspunkt

 
Foulumgård. Hobro Landevej 17, 8830 Tjele

Sted

På markvandringen kan du se, hvordan det går med de forskellige tiltag. Her præsenteres dyrkningsforsøg i de tre projekter ClimOptic, CC-Rotate

og GrainLegsGo.

Gødningsforsøg med afgasset gødning – ClimOptic 

Demo af parceller, der viser forskel på gødningseffekt af separerede gødninger 

Demo af parceller med forskellig nedbringningsteknik for gylle forud for såning. 

Demo af hestebønner gødet med separerede �bre som P gødning (contra ugødet / gødet med gylle) 

Sædskifteforsøg e�ekt af efterafgrøder og kløvergræs på udbytter og ukrudt – CC-Rotate 

Demo af udvalgte parceller i langvarige sædskifteforsøg, der kan belyse effekter af de brugte efterafgrødestrategier. 

Deltager-vurdering: Hvilket system ser ud til at give mest ukrudt? Erling Nielsen fortæller om erfaringer med ukrudtskontrol i forsøget. 

E�ekt af efterafgrøder og nedmuldningstidspunkt – CC-Rotate 

Vise effekt i vårbyg på forskellige efterafgrøder og nedmuldningsmetoder 

Fortælle om foreløbige resultater af lattergasmålinger efter nedmuldning. 

https://www.landbrugsinfo.dk/
javascript:window.print()
https://www.tilmeld.dk/markvandring
https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-4/climoptic/
https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-5/ccrotate/
https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-6/grainlegsgo/


Bælgplantearter til konsum – GrainLegsGo 

Demo af parceller med bælgsæd til konsum. 

Fortælling om hvad man undersøger og håber at �nde ud af – Perspektiver for landbruget.

Vil du vide mere?
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erf@seges.dk 

+45 8740 5490
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Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk

https://icrofs.dk/
https://icrofs.dk/
tel:87 40 50 00
mailto:info@seges.dk

