ÖPPEN TRÄFF

Kallelse till 1:a fältträffen med Erfagrupp Kristianstad 1
När:
Plats:

Torsdag em. 14 juni kl. 13:00-16:00
Nicklas Göransson, Köpingehus Lantbruks AB, Riddare Urups väg 90,
291 77 Gärds Köpinge. Vägbeskrivning nedan!
Anmälan önskas för icke ERFA-odlare, eller ERFA-odlare från annan grupp: anmälan, med namn
och odlarnummer, till daniel.ekblad@lyckeby.com eller via telefon 044-28 61 78 senast 2 vardagar
före träffen. Oanmälda eller senare anmälda kan bli utan fika.
Programförslag
 Företagspresentation hos dagens värd
 Laget runt: angelägna frågor/ämnen att samtala om: …………..………………
 Koll i något/några av gårdens potatisfält, bl.a. med pivotbevattning och försök med delad Ngiva efter bladansalys
 Erfarenhetsutbyte kring årets odling fram till nu
 Aktuellt i fält framöver
 Bladanalys för de som har blad med. Tag bara om plantorna är tillräckligt stora (>än 20 cm))
 Nästa träff
Förberedelse om du har tid och lust
1) Tänk igenom vad du har att berätta om eller vill ha en dialog med andra om.
2) Är du inte med i Erfa men vill ha tillgång till Päranäring (ett webverktyg där du samlar dina
bladskaftanalyser och får fina diagram): kontakta Gabriella så lägger hon in dig.
3) Vi kommer att beröra prognosmodeller vid
träffarna. Det blir roligare för dig själv om du
varit inne och kollat och reflekterat över hur
väl du prickat in dos och sprutdatum. Länkar
till VIPS och Skimmelstyrning finns, som i
fjor, på Lyckebys hemsida – klicka på
Prognosmodeller.
4) För bladsaftanalys av N & K bör plantan vara
20-25 cm. Tag 20-40 blad. Tag bara fjärde
bladet uppifrån. Se figur! Skriv upp fältets
namn, sort, uppkomstdatum. Värdet av
bladanalyser ökar om man har en tidsserie från början till slut av växtsäsongen.
Väl mött och vänliga hälsningar

Anita Gunnarsson, 076-140 60 92 eller
010-47 62 090
Henrik Knutsson, 044 - 28 61 55
Gabriella Olsson, 044 - 28 61 53
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Vägbeskrivning till Nicklas Göransson, Riddare Urups väg 90, Gärds Köpinge
E22 norrifrån: vik mot Gärds Köpinge (avfartsvägen före avfart mot Everöd). Kör till T-kors. Vik
vänster där. Vik direkt höger efter 100 m = Säterivägen. Passera Ugerups säteri på höger hand. Vik
därefter höger in på Riddare Urups väg. Efter ca 1 km ligger gården på vänster hand: mur runt huset.
(Köpingehus = Riddare Urups väg 90, Gärds Köpinge)
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