
Den sønderjyske GrovfoderdagDen sønderjyske Grovfoderdag
15. september 2022 kl. 9.3015. september 2022 kl. 9.30

Hellevadvej 18, 6240 Løgumkloster (i krydset Hellevadvej og Sivkrovej)

ProgramProgram  
Få den nyeste viden om grovfoderafgrøderne majs og græs.
 

 z Sortsvalg, hvad bør man vælge? 
 z Hvordan påvirker tørken udbyttet? 
 z Er græs i majs en ven eller fjende? 
 z Hjemmedyrket protein – kan vi det, og er soja vejen frem? 
 z Afdrift fra ukrudtssprøjtningen – hvordan påvirker det naboafgrøderne? 

Kom og få svarene på grovfoderdagen.

Der vil være faglige indlæg fra såvel firmakonsulenter som lokale grovfoderrådgivere.

Vi deles os i 4 hold og kommer hele vejen rundt om grovfoderdyrkning. Vi er vært ved en kop 
morgenkaffe og serverer en pølse fra grillen i løbet af formiddagen.

Vi starter klokken 9.30 og forventer at være færdige senest klokken 13.00.

RoerRoer
I år er der ingen fremvisning af roer på Grovfoderdagen. Vi har valgt at holde et særskilt 
arrangement udelukkende med roer, hvor vi rigtigt kan komme i dybden med emnet.

Det sker mandag den 19. september klokken 10.00- ca. 12.00 på
Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov.

Alle deltagende firmaer er på pladsen under hele  
arrangementet klar med uddybende kommentarer  
før, under og efter de faglige indlæg.  

Vi glæder
os til at
se digTag din 

nabo med!



Den sønderjyske GrovfoderdagDen sønderjyske Grovfoderdag
20. september 2021 kl. 9.3020. september 2021 kl. 9.30

Hellevadvej 18, 6240 Løgumkloster (i krydset Hellevadvej og Sivkrovej)

ProgramProgram  
Få den nyeste viden om grovfoderafgrøderne græs, majs og roer. Hvornår skulle majs være sået i 
2021, og skulle der have været eftergødsket? Hvilke erfaringer har vi, og hvilke muligheder er der 
vedrørende fuglebeskyttelse? Kan roer sås uden at være bejdsede, og er 2021 et godt græsår? 
Få alle svarene på Grovfoderdagen.

Vi deler os op i 4-5 hold og kommer hele vejen rundt om grovfoderdyrkning. Undervejs vil der 
være en kop kaffe og den traditionelle ”pølsepost”.

Vi starter kl. 9.30 og forventer at være hele vejen rundt kl. 13.30.

PosterPoster
De faglige præsentationer vil indeholde oplæg fra både firmakonsulenter og planteavlsrådgivere 
fra de fire medvirkende rådgivningsselskaber. 
De enkelte poster behandler emnerne:

1) Pløjning eller ej. Sen tildeling af N og K skylles ned med kaffe.
2) Tålsomhed af de enkelte midler, ukrudtsbekæmpelse og efterafgrøder –  
     hvilken strategi skal man vælge?
3) Bejdsning af majsfrø. Har det en effekt? LG’s majsprogram.
4) Græs fra DLF med det sidste nye. Demo med fokus på efterårsudlæg og frøblandinger.
5) BirdProtekt - kan det redde vores afgrøder? KWS’ majsprogram. 
6) Pølser fra Højer.
7) Roer - kan de klare sig uden bejdsning?
8) Erfaringer med placeret gylle. agaSaats majsprogram.
8) Såtider i majs, sorghum samt vildt- og blomsterblandinger.

Alle deltagende firmaer er på pladsen under hele  
arrangementet klar med uddybende kommentarer  
før, under og efter de faglige indlæg.  

Vi glæder
os til at
se digTag din 

nabo med!


