Med jorden i fokus
- en djupdykning under markytan
Välkommen till en temadag om växtodling när vi fokuserar särskilt på en av de
viktigaste grunderna för en god skörd, odlingsjorden.
Med Jens Blomquist, från Agraria - ord och jord, som guide fokuserar vi på ämnen
som jordstruktur, mullhalt, pH, strukturkalkning, dränering, rötter, packning och
markbiologi. Jens har ett stort engagemang för odlingsjorden och är en god föreläsare
och har därför ofta anlitats som presentatör i Gropen, på Borgeby fältdagar.
Lars Stark, växtodlingsrådgivare verksam i länet, delar erfarenheter och reflektioner
från sina rådgivningar, kopplat till mark och resurseffektiv växtodling.
På plats finns även Per-Anders Andersson från Växtråd, Lantmännen och Anna
Bergfors från Svenska foder som berättar om några produkter som de erbjuder som
hjälpmedel för en resurseffektiv växtodling.

A-salen, Torsta, Ås
30 november 2017
Anmälan snarast, dock senast 22 november till hanna.appelros@lansstyrelsen.se, eller
via sms till 070-395 33 49
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Har du frågor, kontakta: Hanna Appelros 010-225 33 49, hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket,
LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.
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