Landbrugslederens vinterkursus 1.-2. december

Program
Tirsdag den 1/12
8.30

Ankomst og kaffe

9.00

Velkomst og praktisk info
Sprøjtehjul som tvillingehjul og dæk uden luft.
Indlæg ved: Felix Ratgen, Skodborg Dæk Service A/S.
Skal vi køre på terrehjul, eller IF-dæk? Med eller uden tvillingehjul, måske endda på bælter. Felix giver
os en opdate på dæk og bælter.
Hvordan spotter vi de rigtige medarbejdere?
Indlæg ved: Rikke Beck, Hybjerghus Consult
Pause
Planteavl for professionelle.
Indlæg ved: Torben Føns, Sønderjysk landboforening.
Hvad har vi lært i 2015, og hvorfor var året helt anderledes end 2014?
Opfølgning på sidste års indlæg, og nyt fra forsøgene.

12.15

Frokost
Er der penge i halm?
Indlæg ved: Hans Stougaard, Danske halmleverandører.
Skal vi snitte eller presse halmen på vores marker? Kan markedet betale 25 øre/kg, som er prisen for
at vi fjerner halmen fra marken?
Droner til landbruget.
Indlæg ved: Jens T.B.Madsen.
Der er ikke grænser for hvad droner kan bruges til, hør hvor dan de bruges til opmåling og
overvågning af arealer.

14.30

Kaffepause
Tilskudsjunglen
Indlæg ved: Rikke Sønder, Patriotisk Selskab.
Energitilskud, miljøteknologi, dyrevelfærdspuljen, økologifremme osv. osv. Der er mange tilskud, men
hvor skal man starte og er der enligt nogle penge at hente?
Optimering af planteavl.
Indlæg ved: Vagn Lundsten.
Hvad er optimalt gødningsniveau i vores hovedafgrøder, hvor vi ikke tilfører mere gødning end
planterne udnytter.
Elektronisk APV
Indlæg ved: Vagn Theilgaard, Mail: vt@dmoge.dk
Opdateringer og tilretninger af APV og arbejdspladsbrugsanvisninger, det hele skal huskes hvis vi skal
være på god for med arbejdstilsynet. Vagn har et elektronisk værktøj der kan hjælpe.

17.50

Indkvartering på værelser.

17.30

Hmmm, hvad mon. Det bliver spændende at se …
Vi mødes omklædte og alle skal være klar til middagen.

19.00

Middag i restauranten.

Onsdag den 2/12
7.00

Morgenmad

8.00

Kan vi øge produktionen af havefrø?
Indlæg ved: Michael Rose Jensen, Jensen seed.
Kan vi i Danmark øge produktionen af havefrø, så det også er for de store bedrifter.
Efterafgrøder
Pause
Kvalitetskorn.
Indlæg ved: Hans Otto Ewers, Brdr. Ewers.
Hvad betyder de lave gødningsnormer for kvaliteten og afsætningen af vores korn?
Strategi – aflure markedet og sælg på det rigtige tidspunkt.
Indlæg ved: John Jensen, Agromarked.
Læg en salgsstrategi på din ejendom, og hold fast i den.
Landbrug i det store udland.
Indlæg ved: Hans Poulsen.
Læn dig tilbage og lyt. Hans fortæller om hvordan de driver deres store landbrug i Rumænien.

12.15

Frokost
Organisationer og politik.
Indlæg ved: Bjarne Nigaard, Bæredygtigt Landbrug.
Hvad er der sket det sidste år, status på retssager. Nytter det noget?
Afslutning og evaluering.

14.30

Farvel og på gensyn i 2016

Ændringer i programmet kan forekomme.
Tilmelding på: https://landbrugslederen.nemtilmeld.dk

