Kurs om åtgärder för att minska
markpackning
Markpackning nämns ofta som en orsak till att skördarna stagnerar i Sverige. Under en dag
gräver vi djupare både i ämnet och i marken tillsammans med bland andra Sveriges främsta
expert på området professor Johan Arvidsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Kurs om markpackning syftar till att lyfta fram den nyaste kunskapen inom området, bl.a. vad
gäller nya däckstyper, band jämfört med däck, alvpackning och fasta körspår, allt för att
kunna förbättra och utveckla rådgivningen inom Greppa näringen. Dessutom kommer ett nytt
verktyg att presenteras, för att beräkna tryckutbredning i marken och uppskatta risken för
skador på olika djup. I kursen ingår också demonstrationer i fält.
Den vänder sig till dig som har hållit på ett tag med markpackningsfrågor och vill uppdatera
dig inom området, men även till dig som vill komma igång med rådgivningen om
markpackningsmodulen i Greppa Näringen. Vi kommer delvis att vara utomhus och därför är
det viktigt att du har bra utrustning efter väder på kropp och fötter!
Vi vill också att du skickar in dina klurigaste frågor innan kursen så att vi kan förbereda
svaren något.
Kursen ges i anslutning till kurs om Växtföljd och bördighet den 23 oktober, också på Ultuna.
Övernattning bokas av deltagarna och under respektive kursdag ingår fika, lunch och fika.
Maten betalas av deltagarna, kostnad ca 200 kr.

Torsdagen den 24 oktober 2013
Kl. 08.15-15.30
Ultuna, Uppsala

Program
08.15 – 08.30
08.30 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 14.50
14.50 - 15.30

Inledning av dagen, mål
Fält och sal, ny teknik som fasta
körspår, det senaste inom området
däck/hjullaster, band etc
Hur ser man markpackning, verktyg för
bedömning?
Kaffepaus ingår
Genomgång av olika beräkningsverktyg
främst för beräkning av tryckutbredning
och risk för jordpackning,
ev även efter lunch
Lunch Syltan
Grupparbete med fallstudie, inklusive
övning i att använda nya
rådgivningsverktyg
Kaffe
Däcksutrustning

Pernilla Kvarmo
Johan Arvidsson m.fl.

Johan Arvidsson

Marie Lundberg och Johan
Arvidsson

Martin Terning

Föreläsare
Johan Arvidsson, SLU
Marie Lundberg, HS Konsult
AB
Pernilla Kvarmo,
Jordbruksverket
Martin Terning, Michelin

018-671210

Johan.arvidsson@slu.se

0706-445212

Marie.lundberg@hushallningssallskapet.se

013-196505

Pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se

08-7090700

martin.terning@se.michelin.com

Har du frågor, kontakta:
Pernilla Kvarmo
013-196505

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