
 

  

 

Precisionsodling 2 – Fortsättningskurs 
 

- Vad är mest lönsamt att platsanpassa på min gård? 
- Kom vidare i din användning av precisionsodlings-

teknik. Utbyt erfarenheter med andra och få 
information om ytterligare möjligheter! 
  

På kursen kommer vi att titta på när du får mest ekonomisk nytta av att variera dina insatser. 

Vi kommer bland annat att diskutera vad man ska styra på om man vill styra sin PK med 

såmaskinen. När kan det vara aktuellt att styra på P och när på K. Vi kommer att titta på era 

egna erfarenheter av att sprida kväve platsanpassat och även ge en djupare genomgång av 

möjligheten att platsanpassa kalk och varför det bör göras.  

 

Som kursdeltagare ges du möjlighet att diskutera dina erfarenheter med andra deltagare på 

kursen. Du kommer att få möjlighet att använda tillgängliga program för att göra styrfiler på 

kalk, fosfor och kalium samt utsäde. På kursen kommer vi även att 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.  

För att få rätt nivå på kursen krävs att man har gått ”Precisionsodlingskurs 1” (=de 

precisionskurser vi haft tidigare år också) – innan man kan anmäla sig till denna kurs. 

 

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

16 januari kl. 9-15.30, Helgegården, Skepparslöv. Anmäl dig här>> 

 

Det bjuds på lunch och fika.  

 

Sista anmälningsdag är en vecka före respektive kurs! 

 

http://hushallningssallskapet.se/calendar/precisionsodling2-14dec/
http://hushallningssallskapet.se/calendar/precisionsodling2-16jan/


 

 

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 

 

Bäst ekonomisk nytta av variation 

Fosfor och Kalium  

Erfarenhets utbyte mellan deltagarna 

12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – 15.30 Kalkning efter styrfiler 

 Eget arbete med markkartering.se 

 Avslutning & fika 

  

 

Föreläsare 

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

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

+ Närvarande inbjudna teknikföretag med anknytning till platsanpassad spridning 

av gödselmedel. 

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” 

 


