Under 2015 kommer det att finnas möjlighet att vara gäst vid
en Erfa-träff fält i varje grupp av Lyckeby Starch fem Erfagrupper
Öppen träff
Kallelse till 2:a fältträffen med Erfagrupp Kristianstad 1
När: Tisdagen den 1 september kl 09:15 - 12:15 (start med en kort fika).
Plats: Måns Larsson, Brogården + Mosslunda försöksfält
Vägbeskrivning: se nästa sida!
För dig som inte är medlem i denna Erfagrupp: Anmälan, med namn och odlarnummer, till
gabriella.olsson@lyckeby.se eller med SMS till Gabriella Olssons Mobilnummer (0709-73
46 89) senast 2 vardagar före träffen
Programförslag
 Företagspresentation hos dagens värd
 Laget runt: angelägna frågor/ämnen att samtala om…………………………………..
 Koll i potatisfält: Måns har ett fältförsök med K-stege (olika nivåer från 0 – 360 kg + med
och utan delad K-giva, Kuras) och dessutom ett litet odlarexperiment i Kardal med sen
tilläggsgiva av N i juli vid mycket låg N-halt i bladen. Finns även Stayer. Och
utsädesodling.
 Besök på försöksfältet på Mosslunda: se årets spännande bladmögelförsök med egna
ögon
 Det finns förstås även utrymme att prata annat under träffen.
 Erfarenhetsutbyte kring årets odling fram till nu
 Säsongens sista bladanalys om ni vill och har blad med er
 Aktuellt i fält framöver
Förberedelse om du har tid
1) Tänk igenom vad du har att berätta
om eller vill höra om eller ha en
dialog med andra om.
2) För de som har blad med för
bladanalys kör vi N och K i
bladskaftet efter träffen. Tag med
dig 20-40 blad: bara av fjärde bladet
uppifrån. Se figur! Skriv upp fältets
uppkomstdatum samt N och Kgödsling i kg N och K/ha.
Väl mött!
Anita Gunnarsson och
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Lyckeby Starch AB
Degebergavägen 60-20
SE-291 91 Kristianstad
SWEDEN

Henrik Knutsson
044-28 61 55

Tel: +46 (0)44 28 61 00
medlem@lyckeby.com
www.lyckeby.com

och Gabriella Olsson
044-28 61 53

Faktura/Invoicing address
PO Box 45
SE-290 34 Fjälkinge
SWEDEN

Reg. nr/F-skatt/VAT
5560835497
SE 556083549701

Vägbeskrivning till Måns Larsson, Brogården
Från Kristianstad: kör E22 mot Malmö. Vik första vänster efter att motorvägen tar slut (skyltat Åhus, Gärds Köpinge). Kör ca 3 km till T-kors. Vik vänster där och
kör ca 100 meter. Vik höger där mot Gärds Köpinge. Inne i Gärds Köpinge viker du höger i rondellen. Efter 1 km svänger vägen vänster 90○ över en bro. Kör rakt
fram där – alltså sväng inte. Efter 50 m viker du höger efter stenhus som ligger ute vid vägen. Vi samlas i maskinhallen som ligger 100 m in på den vägen.
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