Precisionsodling – anpassa kvävetillförseln
- Anpassa kvävetillförseln efter behovet!
- Lär dig styra växtnäringen med hjälp av tekniska
hjälpmedel beroende på plats och årsmån
- Dra nytta av dina noll och maxrutor som beslutsunderlag
På kursen kommer vi att presentera grunderna i kvävegödsling, visa på fördelarna med fokus
på anpassad kvävegödsling utifrån fält, sort, tänkt kvalité/avsättning. 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 CropSat, Markkartering.se,
Atfarm kommer att presenteras och diskuteras. Representanter från Yara kommer att vara med
för att presentera Atfarm.
Som kursdeltagare ges du möjlighet att ta fram vegetationskartor för dina egna fält och lära
dig att tolka dessa. Vidare kommer vi gå igenom stegen för att tillverka en styrfil i Cropsat
och vad man då bör tänka på.
Kursen kommer att genomföras via videolänk som skickas ut via mejl med en instruktion på
hur det fungerar efter anmälan.
Kursen går vid två olika tillfällen:

14 maj, kl. 13-15.45
19 maj, kl. 13-15.45

Anmäl dig här>>
Anmäl dig här>>

Det är begränsat antal platser för att man lätt skall kunna komma in med frågor via videolänk,
så det är först till kvarn. Sista Anmälningsdag den 13 respektive 18 maj.

Program
13.00 – 14.00

14.00 – 14.15
14.15 – 15.45

Genomgång Greppa Näringen
Sortanpassad gödselstrategi
Kväve som resurs
Senaste årens kväveförsök
Få ut max av dina noll och maxrutor
Paus
Arbetsgång i Cropsat, kom igång med styra tillförseln
Olika filformat
Presentation av Atfarm
Möjlighet till att testa själv, frågor och diskussion

Föreläsare
Mattias Hammarstedt

010-476 22 78

Mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se

Frans Brodde

010-476 22 96

Frans.brodde@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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