
Studietur til Letland og Litauen 
med fokus på pløjefri dyrkning

11.-13. juni 2023
Interessen for sund jord med pløjefri dyrkning er stor i 
mange lande. Det gælder også i Letland og Litauen. 
  På studieturen er der besøg på pløjefri landbrug i 
begge lande - og desuden besøg på en virksomhed, der 
fremstiller biostimulanter, som også sælges i Danmark. 
  Der er også sat nogle timer af til en minikonference 
med to faglige indlæg, hvor medlemmer af den litauiske 
forening for pløjefri dyrkning kan møde deltagerne i 
studieturen.

Undervejs bliver der efter behov oversat til dansk, så alle 
kan være med. Desuden er der tid til at gå i dybden med 
det, vi ser og hører - og tid til at snakke med hinanden 
om alt det, vi finder mest interessant inden for den 
pløjefri dyrkning. 
  Rejseleder er journalist Jørgen P. Jensen fra Effektivt 
Landbrug. Med fra FRDK er tovholder Anne Kjærsgaard 
Krogh.

Søndag morgen flyver vi fra København til Riga med 
airBaltic, så vi er fremme kl. 10.40. Vi kører derefter i bus 
til første besøg hos far og søn Ejvind Gyldenkærne og 
Anders Zeltagrauds i Aizpute, Letland. De er medlem af 
FRDK. Frokosten spises hos dem.
  Efter ankomsten til Letland i 2003 startede de med at 
forpagte omkring 700 hektar. Nu driver de lige omkring 
2.200 hektar, og lige fra begyndelsen drev de pløjefrit. 
Afgrøderne er raps, hvede, hestebønner, rug, byg, havre 
og ærter. Det tilstræbes at tilså alt om efteråret, så 
markerne er grønne om vinteren. Det betyder, at hvor 
der skal være vårsæd, sås efterafgrøder. På ejendommen 
er der et staldanlæg til svin, som er lejet ud. Gylle indgår 
derfor i gødningsplanen.
  Efter besøget kører vi til Panevėžys i Litauen. Det tager 
godt tre timer, men så er det meste buskørsel også lagt 
bagude.



Mandag morgen starter med en minikonference, hvor 
medlemmer af den litauiske forening for pløjefri dyrkning 
møder deltagerne i studieturen. Efter to indlæg, et fra 
Litauen og et fra Danmark, er ordet frit til at udveksle 
erfaring og debattere.
  Derefter kører vi til besøg på det første litauiske pløjefri 
landbrug på Bernotai-gården. Her er 640 hektar hvede, 
raps, majs, byg på andet år med direkte såning, og tre år 
med biostimulanter.
  Efter besøget er der frokost.
  Næste besøg er hos Jonas Venslova, formand for en 
forening for Conservation Agriculture. Han dyrker 1.000 
hektar og har praktiseret direkte såning siden 2014. 
Afgrøderne er blandt andet vinterhvede, boghvede og 
hestebønner.
  Dagens sidste besøg er på gården Valdas Samėnas. 
Her er 250 hektar hvede, raps, byg, bønner, ærter og 
havre på tredje år med direkte såning og tre år med  
biostimulanter.
   Derfra nogle få kilometer til aftensmad på en flot 
herregård omkring 30 km fra Panevėžys by, hvor vi får 
en traditionel, gammeldags ølsmagning efterfulgt af 
aftensmad. Derfra tilbage til samme hotel som dagen før.

Tirsdag besøger vi først Bioenergy LT. Virksomheden er 
ejet af Vysniauskas familien, en far og to sønner, der alle 
deltager i udviklingen af biostimulanter målrettet mod at 
skabe en sund jord, der giver sunde planter. 
  Virksomheden blev grundlagt i 2013, beskæftiger i dag 
50 medarbejdere i Litauen i eget laboratorie og fabrik, 
der fremstiller en række forskellige biostimulanter. 
  Der er eksport til flere end 30 lande - herunder også til 
Danmark, hvor virksomheden repræsenteres af Danna 
Aps. Flere forskellige biostimulanter er også med i 
Landsforsøgene for planteavl.
  Fra dette spændende besøg kører vi til to besøg på 
landbrug.
  Det første besøg er hos Krekenava ŽUB (Pušalots 
division), hvor der er 2.500 hektar hvede, raps, majs, 
bønner med direkte såning og  strip-till i fire år og fem år 
med biostimulanter.
  Frokost undervejs efter de to første besøg.
  Næste besøg er på gården Vasiliauska med 500 hektar 
hvede, raps, havre og byg dyrket i syv år med direkte 
såning og syv år med biostimulanter.
  Derfra kører vi til lufthavnen i Riga for at flyve hjem.



Prisen for at deltage i delt dobbeltværelse er 6.325 
kroner pr. person inklusiv:
* fly fra København til Riga og retur inklusiv håndbagage,   
   en kuffert og et måltid hver vej uden øl/vin
* to overnatninger på hotel med morgenmad 
* to aftensmad (uden drikkevarer)
* to frokost (uden drikkevarer)
* transport i bus som beskrevet i programmet 
* rejseleder, der oversætter til dansk efter behov
 
Ikke inkluderet:
* personlig erhvervsrejseforsikring (nødvendig for            
   alle landmænd)
* øl/vin til frokost og aftensmad
* tillæg eneværelse 800 kroner pr. person

Sidste frist for tilmelding er 
11. april 2023
- tilmeld nemt på www.rejsogoplev.dk ved 
at trykke her
eller brug blanketten bagerst

Dagsprogram
(alle tider er lokale - tidsforskel en time - mindre 
ændringer kan forekomme)

Søndag 11. juni
06.15 Vi mødes til check in i Terminal 3 i Københavns   
 Lufthavn
08.15  Afgang med BT 132 til Riga – en håndbagage og

en kuffert må medtages. Måltid serveres uden 
øl/vin

10.40  Ankomst til Riga
11.15  Afgang med bus mod første besøg 
 (afstand ca. 170 km) 
14.00  Ankomst til Ejvind Gyldenkærne og Anders   
 Zeltagrauds i Aizpute i Letland
 Let frokost – sandwich eller lignende efter   
 ankomst (inkluderet uden drikkevarer)
17.00  Kørsel videre mod Panevėžys 
 (afstand ca. 270 km)
20.30  Indkvartering hotel i Panevėžys
 Aftensmad på hotel/restaurant 
 (inkluderet uden drikkevarer)
 

www.rejsogoplev.dk
https://www.rejsogoplev.dk/tilmelding.html


Mandag 12. juni
Morgenmad på hotellet
08.00  Minikonference med den litauiske forening for   
 pløjefri dyrkning – indlæg fra:
 • Litauen om pløjefri dyrkning og sund jord 
 • Danmark om pløjedyrkning mv.
 • Ordet er frit til debat
10.30  Kørsel til besøg på landbrug som beskrevet på de  
 første sider i dette program 
13.00 Frokost på restaurant  
17.30  Kørsel tilbage til samme hotel som mandag
19.00  Ølsmagning og aftensmad på herregård 
 (inkluderet uden drikkevarer)

Tirsdag 13. juni
 Morgenmad på hotellet
08.00  Kørsel til besøg hos Bioenergy LT, for at høre om

biostimulanter til at fremme sund jord  
10.30  Kørsel mod Riga og besøg på to landbrug som   
 beskrevet på de første sider i dette program   
 Let frokost med sandwich eller lignende plus en   
 øl/vand pr. person 
 Besøg landbrug
17.00  Check in i Riga lufthavn
18.50  Afgang med BT 139 mod København – måltid   
 serveres uden øl/vin
19.20  Ankomst til København



Tilmeldingsblanket for studietur til Letland og Litauen 11.-13. juni 2023

Navn(e) (VIGTGT!: som i det anvendte GYLDIGE pas):

 
Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Ønsker dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (sæt kryds hvis ja):

Mit navn, mobilnummer og email må gerne stå på deltagerlisten (sæt kryds hvis ja): 
 
Prisen er 6.325 kroner  pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for eneværelse er 800 kroner pr. person. 
Prisen inkluderer alt det i programmet nævnte.  Hele prisen betales ved tilmelding for at sikre pladsen, da 
der fyldes op efter ”først til mølle” princippet. Sidste frist for tilmelding er 11. april 2023.

Har I/du ikke en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis du er beskæftiget i landbruget), så spørg 
gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er 100 procent nødvendigt at have en gyldig 
rejseforsikring. Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blive MEGET dyrt.

Studieturens fulde pris betales til Nykredit bank reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding. Før modta-
gelse af fuld betaling er tilmelding ikke gældende. 
Du/I får faktura med bekræftelse af tilmeldingen, når indbetalingen er modtaget. Er turen overtegnet 
eller aflyses den, får du din indbetaling retur. Ved din annullering efter bekræftelse af bestilling er betalin-
gen tabt. Ved manglende eller for sent fremmøde mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at 
afgive korrekte oplysninger om navne og adresser med videre.

Som tilmeldt modtager du oplysninger om studieturen op mod afrejsen - herunder endeligt program og 
oversigt over deltagerne (hvis de giver lov til det).

Send denne tilmeldingsblanket med e-mail niels@rejsogopplev.dk til Niels Damsgaard Hansen. Ønsker 
du yderligere oplysninger brug samme e-mailadresse eller ring på mobil 51 41 71 58. 

Sidste frist for tilmelding 11. april 2023


