
 

  

 
Gödslar du rätt med fosfor? 
 

- För mycket är dyrt, för lite är ännu dyrare!  
 
Kursen reder ut hur du bedömer ditt fosforbehov och avgör vad som är rätt fosforgiva på dina 
marker, i dina grödor och i din växtföljd. Kursen tar även upp hur kostsamma förluster sker 
samt åtgärder för att få fosforn att vara kvar på fältet för största möjliga effekt av den tillförda 
växtnäringen. Lär dig även att göra en egen fosforbalans och tolka resultatet av den för att 
avgöra vilka förändringar du behöver göra i din nuvarande fosforstrategi. Vi kommer även att 
diskutera hur fosforen i organiska gödselmedel utnyttjas på bästa sätt samt ta upp kalkning 
och strukturkalkning. 
 
 
Kursen går vid fyra olika tillfällen på olika platser: 
 
14 nov, kl. 9-12, Helgegården, Skepparslövsvägen 258, Kristianstad. Anmäl dig här>> 
16 nov, kl. 9-12, Sandby Gård, Borrby. Anmäl dig här>> 
22 nov, kl. 9.30-12.30, Segragymnasiet, Gamla vägen 33, Östra Ljungby. Anmäl dig 
här>> 
23 nov, kl. 9.30-12.30, Gula villan, Borgeby slottsväg 11, Bjärred. Anmäl dig här>> 
 
Den 22 och 23 nov går en kurs i kvävestrategi på eftermiddagen, se mer info. om den här.  
Går du båda kurserna bjuder HIR på lunch. HIR bjuder på förmiddagskaffe vid samtliga 
kurstillfällen. 
 
  

http://hushallningssallskapet.se/?calendar=kurs-om-fosforstrategi
http://hushallningssallskapet.se/?calendar=kurs-om-fosforstrategi-2
http://hushallningssallskapet.se/?calendar=kurs-om-fosforstrategi-22-nov
http://hushallningssallskapet.se/?calendar=kurs-om-fosforstrategi-22-nov
http://hushallningssallskapet.se/?calendar=kurs-om-fosforstrategi-23-nov
http://hushallningssallskapet.se/stort-kursutbud-under-hosten/


  

 
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. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu 
  
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu 

Föreläsare 
   
Per-Erik Holmgren 010-476 22 82 per-erik.holmgren@hushallningssallskapet.se 
Nils Yngveson 010-476 22 93 nils.yngveson@hushallningssallskapet.se 
   

 

Har du frågor, kontakta: 
 
Per-Erik Holmgren 
010-476 22 82 
per-erik.holmgren@hushallningssallskapet.se 

 
 

Välkommen! 

 

 
 

 

 

 

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