Öppen träff
Under 2015 kommer det att finnas möjlighet att medverka
vid en Erfa-träff fält i varje grupp av Lyckeby Starch fem Erfagrupper
Här är inbjudan till 2:a fältträffen med Erfagrupp Kalmar
När: Torsdagen den 9 juli kl 13:00 - 16:00.
Plats: Nils-Erik Nilsson
Vägbeskrivning: se nästa sida!

För icke Erfa-medlemmar: 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 något eller några av gårdens potatisfält: t ex finns odlarexperiment med delad K-giva i
Kuraspotatis på mycket lätt jord.
 Vi tittar även på s.k ”Cropsat-kartor” för gårdens potatisfält: vegetationsindex och möjlighet att
göra styrfilen för gödsling och sprutning, gratis, direkt från nätet
 Vi kommer också att kunna titta på Ingvar Danielssons hemmakonstruerade djupluckrare för
luckring i samband med bäddläggning inför stensträngläggning
 Erfarenhetsutbyte kring årets odling fram till nu
 Bladanalys om ni vill och har blad med er
 Aktuellt i fält framöver
 Runda med deltagarnas egna experiment
 Nästa träff

Förberedelse om du har tid
1) Tänk igenom vad du har att berätta om eller vill ha en dialog med andra om.
2) Bra om några kollar på www.cropsat.se – där du gratis får vegetationsindex och kan göra
styrfiler för gödsling och sprutning
3) 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 K-gödsling i kg
N och K/ha.

Väl mött!
Anita Gunnarsson och
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SWEDEN
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Vägbeskrivning till Nils-Erik Nilsson, Hagby Slät ABKolbolag 4,
388 96 Ljungbyholm där vi ska träffas:
Om man kommer på E22 söderifrån: vik in på gamla E22-an i Söderåkra (= skyltat mot Hagby). Efter
ca 13 km (före Hagby): vik höger mot Kolboda (skyltar bl a mot camping och idrottsplats). Du är då på
Kolbodagatan. Gården ligger på höger hand efter ca 150 meter. Röd länga: Vi träffas på gårdsplanen.
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