Stärk din eko-odling!
På årets växtodlingsträffar om ekologisk växtodling presenterar vi de senaste
nyheterna som rör dig som är ekologisk lantbrukare. Vi diskuterar årets
erfarenheter från odlingarna och det vi sett på fältvandringarna. I år tar vi särskilt
upp hur du kan förbättra markens bördighet, samt odling av raps. Årets torka och
värme gör att vi också kommer att diskutera hur man kan gardera
lantbruksföretaget emot oförutsedda väderhändelser. Handeln medverkar med
aktuell information om sorter, utsäde, gödsel och efterfrågan på spannmål.
I år blir det en heldag och vi startar med fika kl. 9.30. Handeln bjuder på
lunch och fika, så du behöver anmäla dig i tid! Vi avslutar ca kl. 15.30.

Plats & tid
Vara Folkhögskola, fredagen den 7 december kl. 9.30 -15.30
Anmälan senast den 28 november till jan.hill@lansstyrelsen.se eller
070- 346 12 95 (gärna sms).
Vänersborg, Quality Hotel, tisdagen den 11 december kl. 9.30-15.30
Anmälan senast den 2 december till lina.morin@lansstyrelsen.se eller
070- 376 21 89 (gärna sms).
Odensåker, Logården, onsdagen den 12 december kl. 9.30-15.30
Anmälan senast den 6 december till jan.hill@lansstyrelsen.se eller
070- 346 12 95 (gärna sms)
Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten.

Anmälan
Handeln bjuder på fika så du behöver anmäla dig i tid. Anmäl dig gärna via mail
eller sms. Ange namn och plats eller datum och ev. specialkost. Se mailadress och
mobilnummer för anmälan på första sidan.

Medverkande
Rådgivare från Länsstyrelsen och Hushållningssällskapen samt handeln
(Varaslättens Lagerhus, Svenska Foder och Lantmännen).

Program
 Utsäde, sorter och gödsel inför 2019
 Marknad för ekologisk spannmål
 Erfarenheter från årets fältvandringar
 Öka markens bördighet!
 Höstraps - hur gör vi odlingen säkrare?
 Gardera lantbruket mot ett föränderligt klimat
 Handeln bjuder på lunch och fika

Information
Jan Hill, tel. 010-224 52 40, Lina Morin, tel. 010-224 53 03 eller Yvonne
Hajum, tel. 010-224 53 73.

Välkommen!
Jan Hill, Lina Morin och Yvonne Hajum, Länsstyrelsen
Emma Lübeck och Henrik Nilsson, Hushållningssällskapet

Adress: Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
Tel: (växel) 010-224 40 00 Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

