
 

  

Precisionsodling – använd din markkarta och    
lyft potentialen  
 

- Få inblick i markkarteringens funktion som utgångspunkt till 
insatser 

- Genomgång av lång- och kortsiktiga strategier för 
platsspecifik tillförsel av fosfor, kalium & kalk 

- Lär dig styra insatser i Markkartering.se & göra dina egna 
styrfiler 

 

På kursen kommer vi att gå igenom markkarteringens funktion i platsspecifik odling och gå 

igenom tänkbara strategier för fosfor, kalium och kalktillförsel beroende på utgångsläge och 

mål.  Vi förklarar hur man med hjälp av verktyget markkartering.se som hjälpmedel kan 

bedöma behovet inom fältet och även hur man med markkartering.se som verktyg själv gör 

sina styrfiler. 

 

Som kursdeltagare ges du möjlighet att utifrån dina egna markkartor lära dig att tillverka 

styrfiler, tips & trix i själva förfarandet och vad man skall tänka på för att få det att fungera i 

praktiken.  

 

Kursen kommer att genomföras via videolänk (Teams) som skickas ut via mejl med en 

instruktion på hur det fungerar efter anmälan.  

 

Datum och tid: 

 

15 December, kl. 9,00-12,00  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 10 december. 

 

 

 

 



 

 

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 

9,00 – 10.00 Genomgång Greppa Näringen 

 Markkarteringen som grund 

 Gödslingsstrategier för P, K och kalk på lång och kort sikt 

Vad säger försöken? 

10.00 – 10.15 Paus 

10.15 – 12.00 Arbetsgång i Markkartering.se för att styra tillförseln – Hur gör 

man? 

Viktiga saker att tänka på när man läser ut en styrfil 

 Möjlighet till att testa själv, frågor och diskussion 

 

 

Föreläsare 

Frans Brodde 010-476 22 96 frans.brodde@hushallningssallskapet.se 

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

 

Har du frågor, kontakta: 

Frans Brodde 
010-476 22 96 
frans.brodde@hushallningssallskapet.se  

 

 

Välkommen! 

 

 

 

 

 

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