Precisionsodling 1 – Grundkurs
- Anpassa kvävetillförseln efter behovet!
- Lär dig styra växtnäringen med hjälp av tekniska
hjälpmedel beroende på plats och årsmån
På kursen kommer vi att presentera grunderna i kvävegödsling och visa på fördelarna med
anpassad kvävegödsling. Vi förklarar hur man med hjälp av tekniska hjälpmedel och nollrutor
kan förbättra sitt beslutsunderlag för optimal kvävetillförsel inom fältet. Olika verktyg såsom
bland annat N-sensor, CropSat och drönare kommer att presenteras och diskuteras utifrån året
som gått.
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 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.
Kursen går vid tre olika tillfällen på olika platser:

29 nov, kl. 9-15.30, Gula villan, Borgeby slottsväg 11, Bjärred. Anmäl dig här>>
7 dec, kl. 9-15.30, Sandby gård, Borrby. Anmäl dig här>>
10 dec, kl. 9-15.30, Skånesemin, Hörby Anmäl dig här>>
Det bjuds på lunch och fika.
Sista anmälningsdag är en vecka före respektive kurs!

Program
09.00 – 09.30
09.30 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 15.30

Fika
Genomgång Greppa Näringen
Kväve som resurs
Senaste årens kväveförsök, Noll och Maxrutor
Tekniska hjälpmedel för kvävetillförsel
Lunch
Erfarenheter av platsanpassat kväve
Eget arbete med CropSat
Hur tar vi filen till traktorn?
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”

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.
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