
 

  

Variera dina insatser utefter behovet! 
  

- Lär dig styra växtnäringen med hjälp av tekniska 
hjälpmedel utefter markkarta och behov 

 

 

På kursen kommer vi att presentera hur man utifrån markkartering kan styra tilldelningen av 

fosfor, kalium och kalk genom användning av styrfiler samt beräkna det ekonomiska utfallet 

av varierad giva. Vidare tar vi upp fördelarna med anpassad kvävetillförsel utefter fältets 

beskaffenheter och årsvariationen för att uppnå önskad kvalitet och förbättrat växtnärings- 

utnyttjande samt visa på ekonomiska fördelar med att proteingödsla foderspannmål. Vi 

förklarar en rad olika tekniska hjälpmedel såsom Cropsat, N-sensor och andra sensortekniker 

och tar exempel från året som gått. Kursen berör både stallgödsel och mineralgödsel och 

kommer att presentera exempel där man kombinerar styrfiler från stallgödsel utifrån fosfor 

kompletterat med handelsgödselkväve.  

 

Som kursdeltagare ges du möjlighet att ta fram vegetationskartor för dina egna fält och lära 

dig att tolka dessa. Vidare kommer det att ges tid till att tillverka styrfiler till dina egna fält 

med hjälp av CropSat. På kursen kommer vi även ha med representanter från flertalet 

gödningsspridartillverkare och teknikföretag inom gps-styrning som ger information om hur 

du använder styrfiler i just din maskin. 

 

Ta gärna med egen surfplatta eller dator. Har du inte möjlighet till detta går det naturligtvis 

bra att delta i kursen ändå.  

 

Kursen går vid tre olika tillfällen på olika platser: 
 

30 nov, kl. 9-15.30, Skånesemin/HIR Skåne, Råby 2003, Hörby Anmäl dig här>>  

12 dec, kl. 9-15.30, Helgegården, Skepparslövsvägen 258, Kristianstad Anmäl dig här>> 

16 jan, kl. 9-15.30, Gula villan, Borgeby slottsväg 11, Bjärred Anmäl dig här>> 

 

HIR Skåne bjuder på lunch och fika. 

Sista anmälningsdag är en vecka före respektive kurs!  

http://hushallningssallskapet.se/calender/ny-teknik-2-skanesemin/
http://hushallningssallskapet.se/calender/ny-teknik-2-helgegarden/
http://hushallningssallskapet.se/calender/ny-teknik-2-borgeby/


  

 

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. 

 

  
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu 

Program 

  

09.00 – 09.30 Fika 
09.30 - 12.00 

 

Genomgång Greppa Näringen 

Kalk och P & K-avsnitt 

12.00 - 13.00 Lunch 
13.00 - 15.30 

 

 

 

Kväve-avsnitt, Proteingödsling av foderspannmål 

Sensorer på marknaden 

Eget arbete med CropSat 

Hur tar vi filen till traktorn? 

Fika 
 

Föreläsare 

Mattias Hammarstedt 010-476 22 78 Mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se 

David Gottfridsson 010-476 22 77 David.gottfridsson@hushallningssallskapet.se 

Patrik Svanström 010-476 22 80 Patrik.svanstrom@hushallningssallskapet.se 

 

Har du frågor, kontakta: 

 

Mattias Hammarstedt 
010-476 22 78 
Mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se 

Välkommen! 

 

 

 

 

 

”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne” 

 


