Rådgivarresa
– ekologisk grönsaksodling
24-25 maj 2016

Välkomna till årets rådgivarresa. Studieresan vänder sig till dig som jobbar med
ekologisk rådgivning inom grönsaksodling på friland och i växthus. Rådgivare inom
lantbruk reser samtidigt men med en separat resrutt. Vi bor på samma hotell och
har gemensam middag.
Översiktligt program.
Tisdag 24 maj
Vi samlas på Skövde station. Buss avgår från en av bussgaterna kl 10:00.
Från Skövde reser vi västerut och besöker Fredrik Aronsson på Rasegården, Källby.
Gården är indelad i två enheter, en med ekologisk produktion och en med
konventionell. På den ekologiska delen i företaget odlas spannmål och kål på cirka
50 ha; vit-, spets-, röd- och blomkål samt broccoli. Gården har egen
plantuppdragning. På den konventionell delen odlas också kål på cirka 50 ha.
Efter lunch fortsätter vi söderut och besöker Owe Johansson på Raggården, Vara.
Owe odlar bland annat 6 ha vitkål, 2 ha morötter och 20 ha potatis. Vi kommer att
prata en hel del ogräsreglering under besöket. Owe var aktiv i ett deltagardrivet
projekt som arbetade under många år med olika strategier för att bekämpa ogräs i
både tidigt och sent sådda morötter.
Vi vänder tillbaka mot Skövde och gör ett kort besök hos Arne och Gun Rosén,
Asketorps grönsaker, Skövde. I den enkla växthusanläggningen på totalt 1 350 m 2
med tillskottsvärme odlar de framförallt tomat men även en mindre del med gurka,
paprika och bönor. Allt säljs direkt till konsument i gårdsbutiken. Under besöket får vi
möjlighet att diskutera bland annat ympning av tomat och gurka.
Ca 18:15 återresa till Skövde och inkvartering på Quality Hotel Prisma
Middag kl. 19:30
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Rådgivarresa
– ekologisk grönsaksodling
24-25 maj 2016
Onsdag 25 maj
Frukost 07:00
08:15 Avresa norrut mot Mariestad där vi besöker Magnus och Lena
Larsson på Lugnåsbergets Ekogrönt. Magnus och Lena har varit anslutna till
KRAV sedan 1994 och driver ett småskaligt och diversifierat företag med
gårdsbutik, pernumerationskassar och försäljning till lokal butiker. På friland
odlar de 25–30 olika produkter på 1–1,5 ha. I växthusen, på totalt drygt 500
m2 med tillskottsvärme, odlar de bland annat tomat.

Vi åker vidare norrut för lunch och därefter besök hos Anders och Maria
Östlund, Källsprångs gård, Åsbro. Familjen Östlund odlar 4 ha vitkål, 5 ha
morötter och 10 ha potatis för försäljning till butiker och kommunen via
Örebro trädgårdshall. En del av vitkålsodlingen går även till surkålstillverkning hos Tistelvind. Gården har egen plantuppdragning och sedan 4 år
ett nytt lager och packeri.
Efter besöket åker vi vidare norrut till Hallsbergs järnvägsstation där vi
anländer senast kl. 16.15.

Logi
Rum är förbokade på Quality Hotel Prisma på Ekedalsgatan 2 i Skövde. Du
bokar och betalar rummet själv.(tel 0500 48 80 00 eller
q.prisma@choice.se). Enkelrum kostar 926 kr och dubbelrum kostar 1271
kr. Detta måste göras senast 24 april.
Kostnad
Studiebesöken och bussresan är gratis, men du betalar 700 kr för mat och
fika. Denna kostnad fakturerar Jordbruksverket.
Anmälan
Du anmäler dig via sidan kurser och seminarier på Jordbruksverkets
webbplats (www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier). Sista
anmälningsdag är den 24 april.

VÄLKOMMEN!
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