
 

  

 

 

Precisionsodling - kväve 
 

Nu inför säsongen anordnar Greppa Näringen en webbkurs för rådgivare som planerar att ge 

rådgivning enligt modulen ”precisionsodling” modul 16A.  

Denna webbkurs (steg 1) som ges under en förmiddag och som handlar om kväve, följs upp 

av en motsvarande kurs i början av september (steg 2) då om precisionsspridning av kalk, 

fosfor och kalium.  

 

Vårens kurs om kväve ger tips om de nya redskap som kommit fram inom precisionsodling 

under senaste åren och hur de kan presenteras vid rådgivningsbesök i Greppa Näringen eller 

vid andra aktiviteter riktade till lantbrukare. Kursen tar också upp hur precisionsodling 

motiveras av miljönytta och ekonomisk nytta.  

 

Vi vill gärna att du som har erfarenhet av denna rådgivning delar med dig av dina 

erfarenheter, men även du som funderar på att erbjuda denna rådgivning framöver, är mycket 

välkommen att delta.   

 

Kursen hålls via Lync och telefon så se till att du kommer in på Lync i god tid innan mötet. 

Kontakta eventuellt din support om du inte kommer in i mötet! 

 

 

Webbkurs, via lync och telefon 

7 april  

kl. 09.00- 12.00 

 

 

 

  



  

 

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. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu 

  
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu 

Program 

9.00-9.10 Inledning, presentation, syfte med 

modulen och kursen, vad blir steg 2  

Stina Olofsson 

9.10-9.25 Hur påverkar gödslingen läckage av 

kväve det enskilda året?   

Maria Stenberg 

9.25-9.50 Vilka redskap finns för att variera 
kvävegödslingen inom fält- Traktorburna 
sensorer vegetationsindex från bilder 
(CropSAT- drönare) m fl verktyg  

Henrik Stadig 

9.50-10.10 Redskap för att bestämma 
kvävegödselgivan (kompletteringsgiva) 

Jens Levenfors/ 

Ingemar Gruvaeus 

10.25-11.15 Hur kan lantbrukaren dra nytta av 
mätningar i nollrutor och försök och av 
vegetationskartor när givan ska 
varieras?  

Ingemar Gruvaeus/ 

Henrik Stadig 

11.15-11.30 Ekonomi i precisionstekniker för kväve, 
investeringsutrymme m.m.  

Maria Fermvik 

11.30-11.50 Vanliga frågor från rådgivare om 
kväverådgivning i modul 16 A 

Jens Levenfors 

11.50-12.00 Övriga frågor, summering Stina Olofsson 

 

Föreläsare 

Ingemar Gruvaeus 0708-860401 Ingemar.gruvaeus@yara.com 

Jens Levenfors 0730-391425 Jens.levenfors@hush.se 

Henrik Stadig 0708-767649 Henrik.stadig@hush.se 

Maria Fermvik 040-415246 Maria.fermvik@jordbruksverket.se 

Maria Stenberg 036-158116 Maria.stenberg@jordbruksverket.se 

Stina Olofsson 040-415231 Stina.olofsson@jordbruksverket.se  

 

Har du frågor, kontakta: 

 

Stina Olofsson 
040-415231 

Stina.olofsson@jordbruksverket.se  
 

Välkommen! 
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