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Påminnelse !!!

Tisdag den 24 januari 2012 på Hotell Högland, Nässjö
Tema:

Uppfyller pilotgårdarna expertens värdering
för en uthållig produktion?

Odling i Balans har genomfört ämnesinriktade temadagar under flera år.
2011 rent vatten och biologisk mångfald
2010 mark med mer att ge
2009 jordbruk, produktion, resurseffektivitet
2008 klimatet och det svenska jordbruket
2007 energihushållning i jordbruket
2006 markvård för bra skördar
Odling i Balans genomför en ämnesinriktad temadag i januari varje år. Nästa år vill
vi fokusera på hur olika åtgärder kan ge genomslag i bättre värden när det gäller att
visa på effektivitet och minskad miljöpåverkan. Tanken är att låta en expert inom
några ämnesområden lämna en vision om behov av åtgärder och att vi därefter
visar på konkreta exempel från pilotgårdarna samt hur åtgärden kan värderas via
olika nyckeltal eller annan dokumentation.
Jag hoppas att Du finner ämnet intressant. ”Bokar in” dagen! Program och anmälan
ring 042-32 10 05 eller maila info@odlingibalans.com.

Odling i Balans arbetar just nu med att
rekrytera en ny verksamhetsledare. Undertecknad går i pension i april nästa år. En ny
verksamhetsledare kommer att presenteras
innan årsskiftet.
I detta nyhetsbrev finns en påminnelse om den
planerade temadagen den 24 januari. Glöm inte
att anmäla Dig!!
Projektverksamheten pågår ständigt. Det
är många intressanta ämnesområden som
bearbetas. Just nu är det aktuellt att redovisa
erfarenheter från försök med kombinerad kemisk
och mekanisk ogräsbekämpning. Den 22
november genomfördes en visning på Norups
gård. En detaljerad redovisning följer i nästa
nyhetsbrev.
Ett annat område är utvärdering av en modell,
Macro GB som skall visa på risken för läckage
av rester av aktiv substans efter utförd kemisk
bekämpning. En central del är att kunna beakta olika markförhållanden. Lerhalt, mullhalt,
risk för sprickbildning och effekt av minimerad
jordbearbetning är några viktiga parametrar.
Arbetet är redovisat till Jordbruksverket.
Lars Törner, verksamhetsledare

Besiktning av en höstrapsgröda där
ogräsbekämpningen gjorts som en
kombination kemisk / mekanisk

Diskussion om hur sprutduschen
skall vara utformad

