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Nyhetsbrev

greppa näringen
ÖSTERGÖTLAND

Välkommen på Greppa
Näringens gruppaktiviteter!
Alla lantbrukare i Östergötland är välkomna på Greppa Näringens
gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är och vad
den har för produktionsinriktning. Även familjemedlemmar och
anställda är välkomna.

7 november

Gödselspridning med matarslang
Bleckenstad gård strax söder om Mjölby,
kl 09.30 till cirka 12.30. Vi bjuder på fika.
Spridning av flytgödsel är en stor orsak
till markpackning på djurgårdar, men
teknik med matarslang tar bort en stor
del av packningsproblemen.
• Vi tittar på gårdens matarslangsanläggning som är från ”Slurrycat”.
• Erfarenheterna med matarslang på
gården – vad är bra att tänka på?
• Visning av en släpslangsramp
med släpsko (Bomec) och gårdens myllare/luftare för vall.
• Genomgång av kalkyler. Är
det en lönsam investering?
Medverkande: Per Ståhl,
Hushållningssällskapet Östergötland, Christer Johansson,
Jordbruksverket, Familjen
Johansson, Bleckenstad,
Nederlösa Lantbruk
(Bomec ramp).
Anmälan senast den
4 november till
per.stahl@hushallningssallskapet.se.

22 november

5 december

Vallarna räcker inte alltid till. Inte
minst i år kommer det att utfodras mer
helsäd och grönfoder än tidigare. De
är ett komplement till vallfodret, bland
annat när sommartorkan varit svår.
Välkomna till en dag där vi diskuterar odling och utfodring av helsäd och olika vallväxter, som
ger skörd även när torkan
slår till.

Naturliga vattendrag, enskilt ägda diken
och samfällt ägda diken genomkorsar
det östgötska landskapet. I åkermark
är de flesta påverkade genom utgrävning,
fördjupning och rensning under 18och 1900-talen. I många fall förvaltas
de gemensamt i markavvattningsföretag.

Helsäd och torktåliga vallar
Lovanggruppens konferenslokal,
Vikingstad, kl 10.00–14.30. Kaffe
från 09.30.

Medverkande: Margareta Dahlberg, MD
Lantbruksråd, Malin
Lovang, Lovang Lantbrukskonsult.
Anmälan senast
den 17 november
till Lovanggruppen, malin@lovang.se / 013-23
44 90 eller MD
Lantbruksråd margareta@lantbruksrad.se
/ 0706-22 6511.

Äga och förvalta diken
Drothems församlingshem, Söderköping,
kl 9.00–12.00. Kaffe och macka serveras
i halvtid.

• Hur hittar jag information om dessa?
• Vilka rättigheter och skyldigheter har
ägarna till dikena?
• Hur förvaltar man dem gemensamt?
• Vad gör man om man inte är överens?
• När bör de omprövas eller utrivas?
• Hur väcker man gamla dikningsföretag
till liv?
Medverkande: Anuschka Heeb, konsult
och författare till skriften Äga och förvalta diken, Per Lindmark, Länsstyrelsen
Östergötland
Anmälan senast den 27 november till
per.lindmark@lansstyrelsen.se. Max
20 personer per tillfälle.

6 december

Precisionsodling
– teknik för alla!

Att äga och förvalta diken
Vreta Kluster, Linköping, kl 09.00–
12.00. Kaffe och macka serveras i
halvtid. Samma program som den
5 december. Se annons ovan.

Vad kan du tjäna på att använda
teknik för ökad precision i växt
odlingen? Få tips på utrustning
och tekniklösningar som finns tillgängliga. Prova att göra egna styrfiler
och kalkyler.

Anmälan senast den 28 november
till per.lindmark@lansstyrelsen.
se. Max 20 personer per tillfälle.

7 december

Separering av nötflytgödsel
Kättestad gård vid Nykil, kl 09.30 till
cirka 12.30. Vi bjuder på fika.
Separering av nötgödsel har många
fördelar. Man får fram en produkt
med låg ts som fungerar bättre som
gödsel i växtodlingen med mindre
risk för kontaminering av vallen,
snabbare effekt i stråsäd, lägre kol/
kvävekvot. Den fasta gödseldelen
kan användas som strömedel i djurproduktionen eller som gödselmedel
som tål lite längre transport med
högre ts-halt.
• Visning av gårdens anläggning och
beskrivning av erfarenheter.
• Hur har gödseleffekten förändrats
av separeringen?
• Hur fungerar det som strömedel?
Har djurhälsan påverkats?
• Kalkyl för investeringen och beräkning av vinsterna med systemet.
• Mobil separering – det finns ett
företag i länet som har en mobil anläggning. Kort presentation av hur
det fungerar och erfarenheter.
Medverkande: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland,
Christer Johansson, Jordbruksverket, Familjen Jonasson, Kättestad,
Agrilogik mobil separering.
Anmälan senast den 5 december
till per.stahl@hushallningssallskapet.se.

12 februari 2018

Ökad bördighet med smart
management – växtföljder,
jordbearbetning och etablering
Vreta Kluster, Linköping, kl 09.30–
15.45. Kaffe finns från 09.00.
• Så påverkas mullhalten av dina odlingsåtgärder.
• Smart bearbetning. Hur kan mellangrödor användas för ökad bördighet
och bättre etablering?
• Vilken jordbearbetning passar på
vilka jordar? Erfarenheter och exempel från Östergötland. Plöja eller
plöjningsfritt – måste jag välja?
Medverkande: Jens Blomquist,
Agraria Ord & Jord, Marcus Willert,
HIR Skåne, Johan Oscarsson, Hushållningssällskapet Östergötland.
Anmälan senast den 5 februari till
maria.kallming@lansstyrelsen.se.
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Det här brevet går ut till alla lantbrukare i Östergötlands län. Kontaktperson för
Greppa Näringen i Östergötland är Maria Källming, Länsstyrelsen (010-223 55 11).
Greppa Näringen ger råd som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Hos oss får du råd om allt från kvävestrategi,
växtskydd, våtmarker till utfodring och energieffektivisering.
Du når oss på www.greppa.nu och 0771-573 456.
Ansvarig utgivare: Maria Källming, Länsstyrelsen.

Medverkande: Christer Johansson,
Jordbruksverket, Cecilia Retzman,
Länsstyrelsen Östergötland
16 februari 2018: Hällestad för
samlingshem, Finspång, kl 13.00–
16.00
21 februari: Tornby Styrstad, Vikbolandet, kl 13.00–16.00
28 februari: Kättilstad församlingshem, Rimforsa, kl 13.00–16.00.
OBS! Samma program vid varje
tillfälle. Anmälan senast två
veckor innan kurstillfället till
cecilia.retzman@lansstyrelsen.se.

8 mars 2018

Introduktionskurs för nya
medlemmar i Greppa Näringen
Vreta Kluster, Linköping, kl 08.30–
16.00.
Vill du veta varför växtnäring som
är en nödvändig resurs på åkern blir
ett problem i havet? Hur animalieproduktionen kan göras mer klimat
smart? Varför en droppe i diket inte
är en ”droppe i havet” när det gäller
växtskyddsmedel? Då är du välkommen på en kurs som både du och
miljön tjänar på.
Kursen riktar sig särskilt till dig som
är ny medlem i Greppa Näringen
eller funderar på att bli det.
Anmälan senast den 28 februari till
maria.kallming@lansstyrelsen.se.

