
Opnå bedre kvalitet, dyrkningsmæssige fordele 
og større diversitet gennem målrettede sorts- 
og artsblandinger

Københavns Universitet, SEGES Økologi Innovation og Økologisk Landsforening samar-
bejder om at optimere markdriften ved samdyrkning af forskellige sorter og arter. Herved 
udnyttes planternes forskellige gode egenskaber, såsom ukrudts- 
konkurrenceevne, sygdomsresistens og næringsstofforsyning til at opnå en optimal afgrø-
de. 

Du inviteres til workshop om to projekter:

MixBar blandinger af vårbygsorter. Der foreligger resultater, som nu skal ud og 
virke i praksis. 

DIVERSify artsblandinger af korn og bælgsæd. Projektet er netop startet, og vi vil 
indsamle eksisterende erfaringer med samdyrkning.

HVOR OG HVORNÅR
Mandag den 11. december klokken 9-15
Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Workshoppen er gratis

Se program på næste side  >>

WORKSHOP
BLAND DIG TIL ROBUSTE AFGRØDER  
OG HØJERE UDBYTTER



 >> PROGRAM
Første del af workshoppen tager udgangspunkt i sortsblandinger af vårbyg,
tilpasset forskellige ønsker til egenskaber. 
Anden del handler om artsblandinger af bælgsæd og korn.

Kl.. PROGRAM

Formiddag
09.00-12.00
MixBar

Kaffe og velkomst 

Præsentation af projekt MixBar
v/ Lars Pødenphant Kiær, Københavns Universitet
• Hvorfor er sortsblandinger specielt interessante for økologer,  

og hvad kan de?
• Kort gennemgang af projektets hovedresultater

Praktiske erfaringer med afprøvning af forskellige sortsblandinger 
v/ landmand Niels Chr. Schulz

Hvad er udfordringerne set med grovvarens øjne? 
v/ Hans Peder Lauridsen, Danish Agro

Diskussion: Hvordan kommer vi fra teori til praksis
v/ Annette Vibeke Vestergaard, Økologisk Landsforening
• Hvilke sortsblandinger er realistiske med tilgængeligt økologisk  

udsæd? 
• Vejledning til sortblandinger
• Hvordan får man blandet en god sortsblanding i praksis

Gruppearbejde: Lav din egen sortsblanding

12.00-12.45 Frokost

Eftermiddag
12.45-15.00
DIVERSify 

Præsentation af projekt DIVERSify
v/ Lars Pødenphant Kiær, Københavns Universitet  
og Inger Bertelsen, SEGES Økologi Innovation

Udveksling af praktiske erfaringer og udfordringer ved samdyrkning  
v/ Malene Theilgaard og Inger Bertelsen, SEGES Økologi Innovation

Håndtering af artsblandinger.  
Hvad siger grovvaren til udfordringen?
v/ Allan H. Hansen, Danish Agro

Afrunding på workshoppen, kaffe

TILMELDING – SENEST 23. NOVEMBER
Man kan tilmelde sig hele dagens program eller vælge mellem formiddag eller eftermiddag.
Tilmelding via http://tilmeld.events/workshop/arrangementet.html.

DIVERSify has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
program under grant agreement No. 727284

http://tilmeld.events/workshop/arrangementet.html 

