
Bliv inspireret og få den seneste viden på Agrovis planteavlsmøder i Maribo og Hørve. Her stiller vi skarpt på dyrk-
ningssystemer og efterafgrøder, økonomi og bæredygtighed i forhold til fremtidens planteavl, miljøkrav og klimatiske 
udfordringer.
Hør bl.a. 
•  Hvor de dygtigste planteavlere tjener pengene.
•   Om efterårets flotte efterafgrøder betyder, at vi kan spare på 

gødningen til vårsæden.
•   Hvordan de forskellige dyrkningssystemer præsterede

i 2018 - resultater fra projektet Grønne Marker og 
Stærke Rødder.

•   Hvordan rigtig timing og fokus på verdensmarkedet
kan give basis for en bedre handel.

•   Om de praktiske erfaringerne fra et landbrug baseret 
på pløjefri dyrkning og No-Till under mere ekstreme 
klimaforhold (kun Maribo).

•  Sidste nyt på det driftsøkonomiske område for planteavleren.

Bliv inspireret og få den seneste viden på Agrovis lokale planteavlsmøder i Maribo 
og Hørve. Her stiller vi skarpt på dyrkningssystemer og efterafgrøder, økonomi og 
bæredygtighed i forhold til fremtidens fødevareproduktion, miljøkrav og klimatiske 
udfordringer.

Hør bl.a. 
 Hvor de dygtigste planteavlere tjener pengene
 Om efterårets fl ott e efterafgrøder betyder, at vi kan spare på gødningen til vårsæden
 Hvordan de forskellige dyrkningssystemer præsterede i 2018 - resultater fra 
 projektet Grønne Marker og Stærke Rødder 
  Hvordan rigtig timing og fokus på verdensmarkedet kan give basis for en 
 bedre handel
 Om de praktiske erfaringerne fra et landbrug baseret på pløjefri dyrkning og 
 No-Till under mere ekstreme klimaforhold (kun syd)

Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Begge møder afslutt es med let bespisning.

Tilmelding på 4822 5200 eller agrovi.dk/events

Få inspiration til 
fremtidens planteavl
(sidste nyt inden forårstravlheden 
for alvor tager fart)

Agrovi inviterer til 
lokale planteavlsmøder 
i Maribo og Hørve 12. marts 2019

Agrovi-Syd 
kl. 9.00-12.00

Rødbyvej 6 C (Mertz )
4930 Maribo
Agrovi-Vest 

kl. 16.00-18.30 
Idrætsvej 3
4534 Hørve

15. Juni Fonden 

15. Juni Fonden 

15. Juni Fonden 
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Agrovi-Maribo 
kl. 9.00-12.00 

Rødbyvej 6 C (Mertz) 
4930 Maribo

Agrovi-Hørve 
kl. 16.00-18.30 

Idrætsvej 3
4534 Hørve

Få inspiration til 
fremtidens planteavl
sidste nyt inden forårstravlheden for alvor tager fart

Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Begge møder afsluttes med let bespisning.

Tilmelding på 4822 5200 eller agrovi.dk/events

Agrovi inviterer til planteavlsmøder 
i Maribo og Hørve 12. marts 2019


