
Kom med til planteaften
på forsøgsgården Ytteborg
Torsdag d. 15. juni kl. 19.00 - 22.00

Alle med interesse i landbruget indbydes til Planteaften, torsdag 
d. 15. juni på forsøgsgården Ytteborg, Hjermvej 94, 7560 Hjerm.
Tema: ”Selvkørende Landbrug”
- Hvor meget kan nyere traktorers forager automatik & GPS ”selv” klare når først automatikken er indstillet ?
- Kan man stole på en førerløs maskine med roterende knive ?

Aftenens program
- Foragerautomatik og robot-traktor
- Ytteborg Cup. Hvilken dyrkningsstrategi giver den bedste bundlinje ?
- Vintersæd, sorter og vækstregulering 
- CropSat og Flyvehavren APS 

Kom og mød ligesindede og hør om de nyeste tendenser.
Efter det faglige program tænder LandboUngdom op i grillen. 
Vel mødt når ny forsøgsleder, Henrik Germundsen og hans hold 
står klar til den populære aften på det flotte forsøgsareal.

Se nyeste 
automatik for 

traktorer og andre 
køretøjer, 

Ytteborg Cup, 
og mød kolleger 
omkring grillen

www.hflc.dk
Tlf: 96 29 66 66
Email: info@hflc.dk

Herning
Birk Centerpark 24
7400 Herning

Holstebro
Nupark 47
7500 Holstebro

Kom til planteaften 
på Ytteborg

Masser af 

fagligt indhold 

og lækker mad 

fra grillen

Vær med

torsdag

d. 16 juni 

kl. 19.00

Alle, der  er interesserede i landbrug, indbydes til 
gratis Planteaften, torsdag den 16. juni kl. 19.00 på 
Forsøgsgården Ytteborg, Hjermvej 94, 7560 Hjerm     
- Test af gødningsspredere: Spredebilleder og kantspredning
- Vinterhvede Cup. Konkurrence om dyrkning af foderhvede
- CropSat. Nyt overblik over markerne.
- Vintersæd, forsøg med: sorter, såtider, plantetal m.m. 
 Se hele det spændende program på hflc.dk

6 12 11 00

Hovedsponsor

Planteaften Ytteborg
Alle, der er interesserede i landbrug, indbydes til Planteaften, torsdag d. 15. juni på 
forsøgsgården Ytteborg, Hjermvej 94, 7560 Hjerm. Kl. 19-22.

Tema: ”Selvkørende Landbrug”

-Hvor meget kan nyere traktorers forager automatik & GPS ”selv” klare når først 
automatikken er indstillet  ?
-Kan man stole på en førerløs maskine med roterende knive ?

Vi demonstrerer mulighederne for en håndfuld af de største traktormærker.
Kom og se ”tricks” hvis du har grejet- ikke mindst hvis du er én af dem, der ikke udnytter 
mulighederne fuldt ud.

Oplev førerløs traktor/køretøj med potentiale:
- Græsslåning, radrensning m.m.

Ytteborg Cup og andet vintersæd

I øvrigt er fokus på vintersæd: I vinterbyg præsenteres Ytteborg Cup, konkurrencen mellem 
firma og foreningsrådgivere om optimal dyrkning. Parcellerne er i år dyrket ret forskelligt 
allerede fra efteråret. Vi tjekker status vedr. kornets tilstand og økonomi. Konkurrencen kan 
følges i Agrologisk, hvor vinderen udpeges til efteråret, når den aktuelle kornpris er kendt.  

CropSat igen..

Se hele programmet 
på sagro.dk

Hovedsponsor
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