Stallgödselspridning i teori och praktik
Vi träffas en heldag och diskuterar teknik för spridning av stallgödsel. Vi diskuterar för- och
nackdelar med de olika spridningsteknikerna, kostnader, markpackning, kväveförluster och
logistik runt spridningen.
Under eftermiddagen kommer vi att besöka Hulterstad, en mjölkgård utanför Mjölby i
Östergötland för att titta på släpslang, släpfot, myllningsaggregat, matarslangsystem och hur
man kan använda bevattningssystem till gödselspridning. Granngården Bleckenstad kommer
också att köra en del av sina maskiner till Hulterstad.
Ett hett ämne är att kunna styra flytgödselgivan utifrån näringsinnehållet under gång – så
kallad onlinestyrning - det kommer Christer Johansson prata om.
Vi presenterar Gödselkalkylen som Greppa Näringen har tagit fram och hur man kan beräkna
nyttan men också kostnaderna för spridning och markpackning av stallgödseln.
Erik Sindhöj från RISE kommer att prata om surgörning av flytgödsel för att minska
ammoniakavgången vid spridningen – en metod som används i hög grad i Danmark.

Mjölby Stadshotell
Torsdagen den 24:e oktober 2019
Sista dag för anmälan är den 9:e oktober

Program
09.30 - 10.00
10.00 - 10:05
10:05 - 10:55

12.15 - 13.15
13.15 - 15.20

Fika
Välkomna
Olika spridningstekniker: logistik, kostnader,
onlinestyrning
Ammoniakavgång
Surgörande av gödselmedel
Stallgödselkalkylen – använd den för att
räkna kostnader och nytta med stallgödsel
Lunch
Besök på Hulterstad

15.20 - 15.45
15:45 - 16:00

Avslutning, fika,
Resa tillbaka till Mjölby

10:55 - 11:15
11:15 - 11:45
11:45 - 12:15

Emelie Andersson
Christer Johansson
Johan Malgeryd
Erik Sindhöj
Pernilla Kvarmo

Christer Johansson,
Johan Malgeryd

Föreläsare
Christer Johansson
Pernilla Kvarmo
Johan Malgeryd
Erik Sindhöj

036 – 15 58 77
036 – 15 85 11
036 – 15 85 12
010 – 516 69 12

christer.johansson@jordbruksverket.se
pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se
johan.malgeryd@jordbruksverket.se
erik.sindhoj@ri.se

Har du frågor, kontakta:
Emelie Andersson
073 – 401 52 98
emelie.andersson@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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