Forskning och utveckling inom ekologiskt lantbruk
– diskutera direkt med forskarna!
Plats: Kvarnparken, Mjölby
Tid: 11 april 2012, 9:30 – 16:30
Jordbruksverket anordnar en dag där lantbrukare, rådgivare, forskare och andra aktörer
inom lantbruksnäringen kan mötas och diskutera de senaste forskningsrönen inom
ekologisk produktion. Projekten som presenteras är breda och är även av intresse för dig
som jobbar med konventionell produktion.
Dagen innehåller två parallella spår – ett för forskning inom djurhållning och en för
forskning inom växtodling. Teman på djurhållning är utfodring, djurhälsa och avel.
Teman på växtodling är odlingsteknik mot ogräs, trindsäd och stallgödsel till vall.
Dagen avslutas med en gemensam diskussion om framtida forskningsbehov och en
internationell utblick om forskningen i våra närmaste grannländer.
Dagen har planerats i samråd med Hushållningssällskapet, EPOK – Centrum för
ekologisk produktion och konsumtion vid SLU (EPOK) och SLU EkoForsk.
Kvarnparken hittar du på www.kvarnparkenkonferens.se. Dagen är kostnadsfri men du betalar
200 kr för lunch och fika till konferensanläggningen.
Anmäl dig senast den 2 april på www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier
För mer information, kontakta Katarina Holstmark eller Niels Andresen på e-post
katarina.holstmark@jordbruksverket.se respektive niels.andresen@jordbruksverket.se.

Välkommen att ta del av
och bidra med kunskap!

Program FoU dag ekologisk produktion 11 april 2012
09:30 – 10:00

Kaffe

10:00 – 10:10

Arrangörerna hälsar välkomna, Katarina Holstmark Jordbruksverket

10:10 – 10:40

Fåglar, blommor och humlor i jordbrukslandskapet gynnas av ekologisk
produktion - men påverkas också av hur landskapet ser ut.
Camilla Winqvist SLU

10:45-12:00

Växtodling

Djurhållning

Odlingsteknik mot ogräs
Tidpunkten är viktig vid kontroll av
perenna ogräs,
Lars Andersson SLU

Utfodring
Lokalproducerat proteinfoder till
kalvar,
Birgitta Johansson SLU

Resurseffektiv kontroll av kvickrot,
Björn Ringselle SLU

Ger vi korna för mycket spannmål?
Torbjörn Pettersson VÄXA

Odling på 50 cm radavstånd i åkerböna
och havre,
Per Ståhl HS

Optimerad proteinutfodring till
mjölkkor!
Mårten Hetta, SLU

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:30

Säkrare trindsädesodling
Samodlingseffekter av ärter, åkerböna
och stråsäd, Lars Olrog HS

Djurhälsa och avel
Hur mår korna i ekologisk
mjölkproduktion? Nils Fall SLU

Rostsjukdomar och chokladfläcksjuka,
Ann-Charlotte Wallenhammar HS

Parasiter i ekologisk nöt – förekomst
och förebyggande strategier, Johan
Höglund SLU

Pollineringens betydelse i åkerböna,
Åsa Käck HS

Avel i ekologisk husdjursproduktion
– nuläge och framtidsinriktning,
Therese Ahlman SLU

Nytt projekt: Sortblandningar i åkerböna,
Ann-Charlotte Wallenhammar HS
14:30 – 15:00

Växtnäring
När ska nötflytgödsel spridas till vall för att undvika nitratutlakning?
Sofia Delin SLU

15:00 – 15:45

Vilka är de framtida forskningsfrågorna?
Diskussion i smågrupper med förslag på prioriterade forskningsfrågor med kaffe och
tilltugg.
Inledning: Nytt forskningsprogram inom ekologisk produktion och konsumtion,
Maria Wivstad, EPOK

15:45 – 16:15

Internationell utblick
Forskningsläget i våra närmaste grannländer inom ekologisk produktion,
Maria Wivstad EPOK, Niels Andresen Jordbruksverket, Ann-Marie Dock Gustavsson
Jordbruksverket

16:15 – 16:30

Avslutning och presentation av kommande aktiviteter

