Ekologisk produktion
– introduktionskurs för rådgivare
20 januari 2016

Är du rådgivare inom växtodling, djurhållning och trädgård och
intresserad av att ge råd till ekologiska eller blivande ekologiska
lantbrukare odlare? Nu finns ytterligare en chans att gå
Jordbruksverkets introduktionskurs, denna gång i Uppsala!

Du får introduktion av erfarna rådgivare
Jordbruksverkets experter och erfarna rådgivare inom ekologisk
produktion introducerar dig för regelverket, marknaden och
utmaningarna inom olika produktionsgrenar. Du får sedan en
distansuppgift att lösa.
Ta chansen att få en bra bas inför länsstyrelsernas upphandlingar av
rådgivning till ekologiska rådgivare och att nätverka med de redan
erfarna.

Anmäl dig senast den 15 december
Introduktionskursen är den 20 januari på Dragarbrunnsgatan 35 i
Uppsala. Dagen börjar kl. 09:30 med fika och slutar kl. 16:30. Anmäl
dig senast den 15 december på
www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier
Kontaktperson Ann-Marie Dock Gustavsson, 036-15 89 32

www.jordbruksverket.se

Program Ekologisk produktion
– introduktionskurs för rådgivare

Onsdagen den 20 januari
09.30 – 10.00

Fika

10.00 – 10.15

Inledning och presentationsrunda Ann-Marie Dock Gustavsson

10.15 – 11.15

Ekologisk produktion i Sverige - ideologi och marknad Maria Dirke

11.15 – 12.00

Så använder du regelverket för ekologisk produktion Jackis Lannek

12.00 – 13.15

Lunch

13.15 – 16.15

Ekologisk produktion – parallella spår

Lantbruk
•
Växtföljd för friska grödor
•
Friskt utsäde och resistenta sorter
•
Växtnäring och spridningsregler
•
Ogräs – en utmaning
•
Bete och vallfoder är grunden för mjölken
•
Se upp med självförsörjningen för grisar
•
Satsa på grovfoder i nötköttsproduktionen
•
Betesplanering är A och O i lammproduktionen
•
Äggproduktion – utevistelsen med från början
•
Slaktkyckling en ny och spännande produktion
Ann-Marie Dock Gustavsson och Niels Andresen
•

Trädgård
• Statistik och trender
• Växtföljd
• Växtnäringsförsörjning
• Organiska gödselmedel
• Utsäde och plantmaterial
• Växtskydd och täckmaterial
• Ogräsreglering
Elisabeth Ögren

Så här jobbar jag med rådgivning i ekologisk
produktion

16.15 – 16.30

www.jordbruksverket.se

Gemensam avslutning. Så går vi vidare med distansuppgift och
rådgivarresa.

