Forskning och utveckling
inom
ekologisk produktion
Hotell Billingen, Skövde
20–21 september 2016
Ekologiskt lantbruk behöver utveckla nya strategier för att både öka
uthålligheten och möta en ökad efterfråga på ekologiska produkter.
Kan en ökad biologisk mångfald, en större diversitet i företaget och nya
försäljningskanaler vara en väg till bättre konkurrenskraft? Hur kan det
konkret se ut i produktionen?
Ta chansen att diskutera detta tema och ta del av den senaste forskningen
inom ekologisk växt-, husdjurs- och trädgårdsproduktion.

Anmälan: Senast 22 augusti via
www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier

Kursen är gratis men var och en betalar för mat och logi. Du bokar själv logi med hotellet (0500745022 eller billingen@scandichotels.com). Uppge kod: JOR200916
Pris per person: enkelrum: 1964:- (1700:- exkl. moms) delat dubbelrum: 1499:- (1286:- exkl. moms). I
priset ingår logi, kaffe x3, lunch x2 samt middag x1. Du betalar på plats eller via faktura direkt till
hotellet. Du ska inte ange fakturaadress vid anmälan.
Du som inte bor på hotellet kommer att faktureras maten av Jordbruksverket. Pris för dag 1 är 265
kr, middagen 255 kr och dag 2 320 kr. Du måste ange fakturadress vid anmälan.
Frågor besvaras av Katarina Holstmark (036-15 58 12, katarina.holstmark@jordbruksverket.se) och
Dan-Axel Danielsson (036-15 58 17, dan-axel.danielsson@jordbruksverket.se).
Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid
SLU samt Hushållningssällskapet anordnar FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra
intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk
produktion.

Program 20 september
12:00 -13:00
13:00 -14:30

Gemensam lunch
VÄLKOMMEN OCH INTRODUKTION
Vi inleder med tre föredrag om framtida utvecklingsvägar för ekologisk
produktion i Sverige
"Odlingssystem och framtidens växtskydd"
Velemir Ninkovic, forskare vid Institutionen för växtproduktionsekologi
vid SLU, diskuterar behovet av nytänkande kring framtida odlingssystem
och växtskydd där ekologi och teknik går hand i hand. Velemir forskar om
ekologiska samspel vid samodling av grödor och olika sorter av en gröda
som ett sätt att minska bladlusangrepp
Framtidens mjölk-och nötköttsproduktion – specialiserad eller
kombinerad?
Christel Cederberg, forskare vid Chalmers tekniska högskola, diskuterar
kring utvecklingen inom mjölk- och nötköttsproduktionen. Trenden är,
att mjölkkorna blir mer specialiserade på att producera mjölk men tappar
i produktionen av kött, hur påverkar det uthålligheten i
nötköttsproduktionen? Vilken utveckling gynnar möjligheten att öka
utnyttjandet av ekosystemtjänster från djurhållningen?
"Ledord för framtidens ekoproduktion – producera och reparera"
Kjell Sjelin, eko-lantbrukare norr Uppsala, visionerar om behovet av bra
produktion som samtidigt bör reparera livsuppehållande system som
stabilt klimat, biologisk mångfald och ett rent kretslopp. Kjell kommer
också att berätta om alléodling i agroforestry.

14:30 -15:00

Fika
Växtodling

15:00 -15:30

Sortblandningar och
bladlöss, Velemir
Ninkovic, SLU

15:30 -16:00

Sort -och
artblandningar för
friska grödor med hög
kvalitet, fokus på
Fusarium, Paula
Persson, SLU

Trädgård

Djur

Jordbruksverkets
projekt Biodiversitet i
frilandsgrönsaker och
bärodlingar,
erfarenheter och
lärdomar från 2015
och 2016
Christina Winter och
Elisabeth Ögren

Halm vissa dagar eller
mixat med ensilage
till dikor, Frida
Dahlström, SLU
Lamm på bete – en
gårdsstudie, Annika
Arnesson, SLU

Program 20 september forts
16:00 -16:30

Kultursorter i det
moderna Jordbruket,
Hans Larsson, SLU

16:30 -16:40
16:40 -17:30

Fruktpaus
Vägar att minska
angrepp av gulrost i
ekologisk spannmål,
Anna Berlin, SLU

18:30

Blomsterremsor och
mått på biologisk
bekämpning i frukt
utvecklat genom
aktörssamverkan,
Weronika Swiergiel,
SLU

Så lyckas jag med
mina lamm på bete,
Viktoria Gustavsson,
lantbrukare

Fortsättning med
Weronika Swiergiel.

Automatisk vägning
på bete, Anna Hessle,
SLU

Storskaliga
blomsterremsor och
skalbaggsåsar –
anläggning, kostnader
och praktiska
erfarenheter,Petter
Halldén, HS Konsult

Parasiter, Johan
Höglund, SLU

Systems approach
against pests at
Tolhurst Farm. Iain
Tolhurst, odlare från
England

Fri kotrafik för
ekokorna i
robotstallet – passar
blandfoder då?
Mikaela Patel, SLU

Gemensam middag

Program 21 september
08:00 -08:30

Ny kunskap om
perenna ogräs, Lars
Andersson, SLU

08:30 -09:00

Radhackning i robusta
odlingssystem, Per
Ståhl, HS

Utfodring av
biproduktbaserat
kraftfoder till
mjölkkor, Johanna
Karlsson, SLU

09:00 -09:30

Aktuell
Växtodlingsfråga

Ensilagets
proteinkvalitet
påverkas av
tillsatsmedel och har
betydelse i
mjölkproduktionen,
Elisabet Nadeau, SLU

09:30 -10:00

Fika

Program 21 september forts
10:00 -10:30

10:30 -11:00

11:00 -11:05
11:05 -11:35
11:35 -12:00

12:00 -13:00
13:00 -14:30

Fånggrödor /
Bottengrödor,
Helena Aronsson,
SLU
Vit eller
brokblommig
åkerböna till gris,
Maria Neil/Emma
Ivarsson, SLU
Paus
Samodlingseffekter,
Eva Stoltz, HS
Senaste nytt från
sortförsöken, Jannie
Hagman, SLU

Workshop med
Weronika Swiergiel
och Iain Tolhurst,
observationer för att
bygga upp tillräcklig
kunskap om systemet

Hybrider för ekologisk
kycklingproduktion,
Jenny Yngvesson, SLU

Workshopen
fortsätter

Aktuell husdjursfråga

Vit eller brokblommig
åkerböna till gris,
Maria Neil/Emma
Ivarsson, SLU

Stora betesmarker
med träddungar för
lönsam och
klimatsmart
nötköttsproduktion,
Karl-Ivar Kumm, SLU

Lunch
Ökande volymer, nya försäljningskanaler och behov av förbättrad
hållbarhet inom ekologiskt lantbruk
Jakob von Oldreich, KTH presenterar slutsatser från projektet ”Healthy
Growth”. Hållbar tillväxt på den ekologiska marknaden kräver
förändring i två dimensioner samtidigt: dels att få fram större volymere
volymer, dels genom att ekologiska värden stärks och fördjupas.
Andelsjordbruk - säkrad avsättning för lokalproducerad mat
Lina Wejmark, Länsstyrelsen Västra Götaland ett projekt med syftet att
stötta företag och kunder som vill starta andelsjordbruk.
Hur behöver ekologisk produktion utvecklas?
Med utgångspunkt från initiativet ”Eko 3.0 – nästa steg för ekologiskt
lantbruk”, diskuterar Maria Wivstad från EPOK, SLU, och Jan Hill,
Länsstyrelsen Västra Götaland tänkbara utvecklingsvägar för eko, både i
ett nationellt och ett regionalt perspektiv med exempel från Västra
Götalandsregionen. Hur bör eko utvecklas för att både svara på ökad
efterfrågan och konsumentkrav, och för att stärka den ekologiska,
ekonomiska och sociala hållbarheten

14:30

Kaffe

VÄLKOMMEN!

