Välkommen till sommarens träffar!
Maj 2018

Fältvandringar med Ekologiska lantbrukarna
Måndagen den 21 maj är det fältvandring i Adelöv hos Filip och Micaela Källner. Samling klockan
18.30 vid Mickelstorpsvägen, öster om Adelövs marknadsplats längs väg 133. Stina Petersson från Baks
& co medverkar. Vi tittar på höstraps och vallar. Lantmännen bjuder på fika.
Torsdagen den 24 maj blir det fältvandring hos Ove och Elisabeth Larsson i
Hallsnäs. Samling 18.30 vid fotbollsplanen i Ramkvilla. Christoph Hochmut
från Hushållningssällskapet medverkar och vi tittar på vallar, hybridråg och
lupin till tröskning. Lantmännen bjuder på fika. Ingen anmälan. Vid frågor ring
Kalle Sand, 070-547 32 72. Välkommen!

Hästar på naturbete
Måndagen den 11 juni klockan 18.30 träffas vi på Harmoni rid- och
aktivitetscenter, Norra Råsa, norr om Eksjö. Här diskuterar vi hästar på
naturbetesmark. Läs mer om företaget på www.harmonicenter.com.
Under fältvandringen medverkar Margareta Bendroth från
Hushållningssällskapet i Sjuhärad. Hon berättar om vad hästen behöver under
betesperioden, och vad naturbetet kan göra för hästen. Rådgivare från
Länsstyrelsen medverkar och berättar om vad hästen kan göra för den biologiska
mångfalden i betet.
Du behöver inte anmäla dig, men ta med fikakorg. Har du frågor är du välkommen
att ringa Anna Engstedt, telefon 070-662 80 51. Välkommen!

Kurs i CropSAT

-optimera odllingen och gödsla rätt med satellitdata

CropSAT visar variationen i grönmassa på ditt fält beräknat från satellitbilder.
Med hjälp av bilderna kan du sedan göra kvävebehovskartor med satellitkartans
vegetationsindex som grund. Denna kurs ger dig tillfälle att bekanta dig med
verktyget CropSAT. Henrik Stadigh från Hushållningssällskapet i
Skaraborg lär dig hur du använder verktyget i praktiken.
Kursen hålls på Länsstyrelsen i Jönköping tisdagen den 12 juni klockan
18.30-21.30. Anmäl dig till kursanmalan.jonkoping@lansstyrelsen.se eller till Pernilla
Ardholt, telefon 072-245 27 64 (det går även bra att lämna meddelande eller skicka sms).
Antalet platser är begränsat. Du kan läsa mer om CropSAT på www.greppa.nu (under
”Våra tjänster”). Välkommen!

Får på bete
Vi diskuterar hur får och naturbeten sköts på bästa sätt. Birgit Fag,
lammrådgivare på Hushållningssällskapet i Jönköping berättar om
betesplanering, tillväxt på bete och hur i möjligaste mån undviker parasitangrepp.
Vi diskuterar också hur vi bäst bevarar den biologiska mångfalden i fårhagen.
Betesmarksrådgivare från Länsstyrelsen medverkar.
Båda träffarna börjar klockan 18.30. Du behöver inte anmäla dig, men ta med
fikakorg. Har du frågor är du välkommen att ringa Anna Engstedt, Länsstyrelsen
på telefon 070-662 80 51. Välj mellan två träffar:
Onsdagen den 13 juni hos Anderssons i Göberga Hult. Här finns 130 Gotlandsfår med lamm. Läs mer
om Ateljé Guldtackan på www.ateljeguldtackan.se
Torsdagen den 14 juni på Stora Segerstad Naturbruksgymnasium. Vi tittar på beten och på ungdjursstallet
som byggts om till fårhus. Vi träffas på Lilla Segerstad.
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Nötköttsproduktion och naturbete
Här kommer två tillfällen att diskutera nötkreatur på naturbetesmarker Vi
diskuterar betesskötsel, betesplanering och gårdens produktion.
Betesmarksrådgivare från Länsstyrelsen medverkar.
Tisdagen den 19 juni träffas vi hos Daniel och Linda Frode i Brestorp
utanför Mariannelund. Här finns 85 EU-ekologiska dikor och rekrytering
Tisdagen den 26 juni guidas vi runt av Gösta Andersson i betena på
Toftaholms Lantbruk. Här finns 160 dikor av blandras Angus/Hereford, samt
kvigor och stutar som föds upp till slakt. Gården är KRAV-certifierad. Se mer på
www.toftaholmslantbruk.se .Vi träffas vid gården (för karta se webbplatsen).
Båda träffarna startar klockan 18.30. Du behöver inte anmäla dig, men har du
frågor är du välkommen att ringa Anna Engstedt, telefon 070-662 80 51. Ta med
fikakorg. Välkommen!

Betesdrift i ekologisk mjölkproduktion – håll utkik!
Vi planerar en träff på temat KRAV-mjölk och effektiv betesdrift veckan efter
midsommar. Du som är intresserad, håll utkik på Länsstyrelsens webplats
www.lansstyrelsen.se/jonkoping (i kalendern), eller ring Anna Engstedt, 070-662 80 51 för mer
information.

Kurs i lieslåtter, Burseryd
Onsdagen den 4 juli klockan 14.00 till 21.00 blir det kurs i
lieslåtter i Lilla Angsås, Burseryd. Då kommer Kjell Gustafsson,
även kallad liemannen, och berättar om lien och dess historia samt lär
ut tekniken att slå med lie. Att lära sig slipa lien och jordlägga den
ingår också i kursen.
Anmäl dig till kursanmalan.jonkoping@lansstyrelsen.se eller till Jenny
Knutsson på 010-22 362 07, senast den 29 juni. Har du frågor om
kursen kan du vända dig till Kjell Gustafsson på 070-586 11 65.
Ta med egen lie och orv. Det finns även möjlighet att köpa både
lieblad och orv på plats. Glöm inte fikakorgen! Kursen är ett
samarbete med LRF och Burseryds hembygdsförening. Välkommen!

Fältvandring med tema lupinodling
Hushållningssällskapet i Jönköping bjuder in till en fältvandring i Beth, Bottnaryd
den 4 juli kl. 18.00. Samling vid sågverket ”Karla trä”. Vi tittar på en demoodling av lupin
och besöker en närliggande gård. Mer detaljerad information finns på
www.hushallningssallskapet.se/kalender Välkommen!

Rådgivning om betesmarker och slåtterängar
Är du intresserad av rådgivning om naturbetesmarker och slåtterängar? Ring
Johanna Petersson, telefon 010-223 62 35 eller Jenny Knutsson, telefon 010223 62 07. Rådgivningen är kostnadsfri, och finansieras av EU genom
landsbygdsprogrammet.

