Odla utan glyfosat
Den här kursen vänder sig till dig som är rådgivare och som planerar att utföra den nya
modulen Odla utan glyfosat. Kursen ger fördjupade kunskaper om alternativa metoder för att
ersätta glyfosat i olika driftinriktningar.
Kursen startar med två inspirationsföreläsningar om odlingssystem med reducerad
bearbetning och mellangrödor samt en lantbrukares erfarenheter av konventionell respektive
ekologisk växtodling.
Kursen går igenom hur du ska genomföra modulen och vilka beräkningar och nyckeltal som
du ska utföra i samband med rådgivningen.
För att kunna göra en ekonomisk jämförelse före och efter ett eventuellt förbud mot glyfosat
har Jordbruksverket tagit fram ett beräkningsprogram i Excel. Detta kommer vi att visa under
kursen.
Rådgivare som genomfört testkörning av modulen ”Odla utan glyfosat” delar också med sig
av erfarenheter och tips om hur modulen ska genomföras.

Kursen genomförs via Skype den 4 februari 2021, 8.30 – 12.00

Program
08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 09:30

09:30 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 11:00

Inledning
Varför har vi rådgivningsmodulen Odla utan glyfosat
Conservation agriculture
och mellangrödor. Hur ska
vi klara detta utan glyfosat?
Konventionell och ekologisk
växtodling. Hur kommer det
fungera utan glyfosat?
Paus
Krav och rekommendationer, modulunderlag
och arbetsgång

11:00 – 11:30

Beräkningsverktyget

11:30 – 11:50

Erfarenhet från testerna

11:50 – 12:00

Avslutning

Maria Stenberg, Greppa Näringen
Markus Hoffman, LRF
Marcus Willert, HIR Skåne

Adam Giertta, Bona gård, Munsö

Frans Johnson, Jordbruksverket
Christer Johansson,
Jordbruksverket
Frans Johnson
Frans Johnson och Christer
Johansson

Föreläsare
Christer Johansson
Frans Johnson
Marcus Willert
Adam Giertta
Maria Stenberg

073-302 12 02
073-345 84 86
070-894 53 68
070-548 44 05
036-15 81 16

christer.johansson@jordbruksverket.se
frans.johnson@jordbruksverket.se
marcus.willert@hushallningssallskapet.se
adam@bonagard.se
maria.stenberg@jordbruksverket.se

Har du frågor, kontakta:
Maria Stenberg
036-15 81 16
maria.stenberg@jordbruksverket.se

Välkommen!

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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