
Fremtidens 
planteavl 
 Temaeftermiddag med specialistoplæg og  
mulighed for netværk

Bliv opdateret på den seneste viden om teknologi og plantebeskyt-
telse, når René Gislum og Mads Grønvald Johnsen fra henholdsvis 
Institut for Agroøkologi (Aarhus Universitet) og AgroTech (Teknologisk 
Institut) giver deres bud på fremtidens planteavl. 

Mellem oplæggene er der mulighed for at se et udvalg af droner, som 
er en af de teknologier, René arbejder med.

OPLÆG 1
Teknologiens indmarch i fremtidens planteavl
René Gislum, Lektor, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

Indlægget vil give dig et indblik i hvilke informationer, som bliver til-
gængelige for fremtidens planteavler. Vi kommer omkring muligheder 
og udfordringer ved disse teknologier, og hvordan vi kan udnytte dem 
bedst muligt. Vi behøver ikke nødvendigvis at forstå alle de komplic-
erede ting, som ligger bag beslutningen om, hvad planteavleren skal 
gøre, men det er vigtigt, at vi kan forholde os til resultaterne, for det er 
planteavleren, som skal tage den endelige beslutning i marken.  

OPLÆG 2 
Hvordan kan man opnå og udnytte viden om sygdomme  
i fremtidens planteavl - eksempler fra dansk ærteavl
Mads Grønvald Johnsen, Seniorspecialist AgroTech 

Mads har sammensat en præsentation, der beskriver og forklarer fre-
mtidig teknologi, der kan bestemme den mikrobielle sammensætning 
i forbindelse med planteproduktion og hvordan denne information 
kan reducere behovet for pesticider samt sikre effektiv udnyttelse af 

biostimulanter og bioplanteværnsprodukter. 

AFRUNDING 
Lotte Julin Bock, Den Grønne Konsulenttjeneste

Den Grønne Konsulenttjeneste og de lokale uddannelsesinstitutioner 
understøtter kompetenceudvikling af medarbejderne, så virksom-
heden er klar til at møde fremtiden. 

INVITATION

Den Grønne  
Konsulenttjeneste  
inviterer til Temaeftermiddag 
d. 18/11 kl. 14-17
Jernbjerggaard 
C.A. Olesensvej 2 
4200 Slagelse

Deltagelse er gratis 
og tilmelding er  
først til mølle til 
Lotte Julin Bock  
på ljb@gls-a.dk

Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

F L E R E  K O R T 
P Å  H Å N D E N

Efter- og videreuddannelse giver 
ny viden, når teknologi og udvikling 

stiller krav om nye kompetencer. 


