
 

  

 

 

Ta hand om mark, mull och mask! 
 

För att förbättra markens bördighet krävs det att man tänker långsiktigt och tar hand om 

helheten! På denna kurs tar vi upp grundläggande moment och praktiska steg. Kursen har 

fokus på markpackning, växtföljd och bördighet, bl.a. mullhushållning.  

 

Det har hänt mycket inom maskintekniken för jordbearbetning och etablering under de 

senaste åren och de nya metoderna ställer särskilda krav. Nya innovativa strategier är t ex 

bearbetning och etablering med bara en enda överfart (”one-pass tillage”), strimvis 

bearbetning (”strip-tillage”) och CTF (”Controlled Traffic Farming”) med fasta körspår. En 

annan och högaktuell teknik är conservation agriculture med bevuxen mark och minst möjliga 

bearbetning. Intresset för dessa innovativa metoder har ökat stadigt. De nya metoderna ställer 

särskilda krav på växtodlaren och det finns enorma skillnader mellan de olika koncepten som 

används i praktiken. Med hjälp av konkreta praktiska exempel kommer vi att diskutera olika 

bearbetningsstrategier. 

 

Kursen går vid tre olika tillfällen på olika platser:  

  
15 jan, kl. 8.30-12.00, Segragymnasiet, Östra Ljungby. Anmäl dig här>>  

19 jan, kl. 8.30-12.00, Gula villan, Borgeby slottsväg 11, Bjärred. Anmäl dig här>>   
22 jan, kl. 8.30-12.00, Skurups Lantbruksskola, Skurup. Anmäl dig här>>  
  
 

HIR Skåne bjuder på fika. 

 

 

  

http://www.hushallningssallskapet.se/calendar/jordbearbetning-segra-15-jan/
http://www.hushallningssallskapet.se/calendar/jordbearbetning-borgeby-19-jan/
http://www.hushallningssallskapet.se/calendar/jordbearbetning-skurup-22-jan/


  

 

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 

   

08.30 - 09.30 Inledning och markpackning Marcus Willert 
09.30-10.00 Fika v 
10.00-11.00 Markpackning och jordbearbetning Marcus Willert 

11.00-12.00 Bördighet och markstruktur Lars Törner 
   

 

Föreläsare 

   

Marcus Willert 010 - 476 22 92 marcus.willert@hushallningssallskapet.se 
Marcus jobbar som växtodlingsrådgivare på HIR Skåne och har mer än 30 års 

erfarenhet av plöjningsfri jordbearbetning. 

 

Lars Törner 0703-30 42 00  lars@ltmiljo.se 
Lars har många års erfarenhet av bördighetsfrågor och hållbart jordbruk, bland 

annat från sitt arbete med Odling i Balans och idag inom FramtidsOdling. 

 

Har du frågor, kontakta: 

 

Marcus Willert 
010-476 22 92 
marcus.willert@hushallningssallskapet.se 
 

Välkommen! 

 

 

 

 

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

 


