Ta chansen – innan tåget går för i år ….
Gå med i en Erfarenhetsgrupp för stärkelsepotatisodlare!
Lyckeby Starch Erfagrupper är lärogemenskaper med inslag av experiment. Nya saker provas,
erfarenheter utbyts och vi lär nytt tillsammans. En utvärdering visar att 98 % av deltagarna tycker att
de får ut mycket av att vara med i Erfa. Det kommer att finnas plats för ytterligare några odlare att gå
med!
För att du ska komma med i gänget är du välkommen fr o m slutträffen för 2016. Datum för
slutträffen är från 15 december till 17 januari beroende på grupp (se program på nästföljande sida).
Efter denna träff tar vi inte in fler deltagare igen förrän om ett år.

Medverkan i en Erfagrupp är något för dig om du:
-

anser att stärkelsepotatisodlingen bör ha långsiktiga förutsättningar på din gård, förutsatt en
rimlig prisnivå
vill investera tid för tre Erfaträffar per år för att utveckla din odling
har en tilltro till att dialog odlare emellan, men också mellan odlare och rådgivare eller
forskare, ger mer än att bara lyssna på experter eller läsa facktidskrifter
vill bjuda på dina erfarenheter och funderingar men också intressera dig för andras
vill vara med och själv kunna påverka vad ni i din grupp ska arbeta med.

Vi har fem grupper igång: Kristianstad (tre grupper), Västra Blekinge (för odlarna i västra Blekinge),
och Kalmar (även för odlarna i Östra Blekinge.

Kostnad
Lyckeby Starch ser Erfaverksamheten som ett viktigt verktyg för att vi ska vara en av Europas
effektivaste potatisstärkelseproducenter. Genom Erfadeltagarnas nätverk ger deltagandet inte bara
utbyte för dig som är med utan även för andra odlare. Därför är avgiften symboliska 1 000 kr, som du
faktureras i början av 2017. Vi har tre träffar per år varav en är ”öppen” dvs där andra odlare kan
komma och prova på.
Vänliga hälsningar
Anita Gunnarsson (076-140 60 92)

Lyckeby Starch AB
Degebergavägen 6020
SE-291 91 Kristianstad
SWEDEN

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

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

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

Datum för slut träffen 2016 = startträff 2017 (anmälan se nästa sida)
Kalmarområdet
Plats: Kalmargruppen: Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra
Dag: Torsdagen den 15 december
Tid: 08:45 – 16:00 (Start med fika kl. 08:45-09:15)
Västra Blekinge
Plats: Odd Fellow-lokalen (f.d. Tivolirestaurangen Sölvesborg)
Dag: Tisdagen den 10 januari 2017
Tid: 08:45 – 16:00 (Start med fika kl. 08:45-09:15)
Kristianstad grupp 2
Plats: Lyckeby i Nöbbelöv
Dag: Fredagen den 13 januari
Tid: 08:45 – 16:00 (Start med fika kl. 08:45-09:15)
Kristianstad grupp 3
Plats: Lyckeby i Nöbbelöv
Dag: Måndagen den 16 januari
Tid: 08:45 – 16:00 (Start med fika kl. 08:45-09:15)
Kristianstad grupp 1
Plats: Lyckeby i Nöbbelöv
Dag: Tisdagen den 17 januari
Tid: 08:45 – 16:00 (Start med fika kl. 08:45-09:15)
Att förbereda för att få mest ut av dagen
 Skicka in din skörd och kvalitet senast 3 vardagar före träffen så sammanställs den för gruppen.
 Övrigt: Tänk igenom om du provat något nytt under 2016 och var beredd på att delge de andra i
gruppen som en öppning för dialog och erfarenhetsutbyte

Programmet i grova drag
Reflektion och fördjupning kring provgrävda odlarexperiment i gruppen och andra frågeställningar
där någon i gruppen varit aktiva eller något särskilt intressant från andra Erfa-grupper
- Exempel som de flesta grupper varit aktiva inom är gödsling, bladskaftanalyser med nytt
webverktyg för utvärdering, VIPS och Skimmelstyring dvs två prognosmodeller för
bladmögel, utsädeskvalitet, H2Oflo.
Fältförsök (i mån av relevans för odlarexperimenten, gruppens prioritering och tid)
- K-försök 2016 med delade K-givor. Ett försök på lätt och ett på mindre lätt jord; N-försök
med delade givor (även många odlarexperiment); Reducerade doser bladmögel,
Alternariaförsök; Ordinarie bladmögelförsök: SJVs försök Skimmelstyrning och VIPS
Planering framåt inför din egen odling, för nästa Erfa-år och för Erfa-odlare på 5-års-sikt
- Individuella mål för 2017; Prioritering odlarexperiment samt fokus vid fältträffarna 2017;
Utveckling av Erfa-DDU
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Anmälan returernas till Anita Gunnarsson senast fem dagar före träffen:
anita.gunnarsson@hushallningssallskapet.se men ring gärna också så får du omedelbart besked
om plats finns kvar: 076 – 140 60 92.

□ Jag vill vara med i en Erfagrupp i Kristianstad
Kryssa för alla datum du kan av de nedanstående tre alternativen!

□ 13 jan

□

16 jan

□ 17 jan 2017

(Kan du vid alla tillfällena ringar du alltså in alla – detta för att jag ska kunna placera dig i den grupp
där det är bäst plats)

□ Jag vill vara med i Erfagruppen i Kalmar och kan den 15 december 2016
□ Jag vill vara med i Erfagruppen i Västra Blekinge och kan den 10 januari 2017
□ Jag vill vara med fortsättningsvis i Erfagrupp ………………………………...........men har förhinder till
dec-januariträffen

□ Jag är medveten om att kostnaden (1 000 kr/företag) för deltagande i Erfagruppen kommer att
faktureras i början av 2017, förutsatt att det finns plats till dig i någon grupp.

Namn: ……………………………………………………………….Odlarnr……………………
e-mail-adress: …………………………………………………………………………………………
Telefon, mobil: ………………………………….. Telefon, vanlig: ………………………………

Faktureras:
Bolag/namn…………………………………………………..
Adress………………………………………………………
Postadress……………………………………………………
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Ett axplock från Erfa

I

Erfa verksamheten gräver vi ibland ner
oss ordentligt i en fråga. Under åren
2010-2015 har vi arbetat med
djupluckring, bladanalyser, upptagarstudier, lagring, bladmögelprognos,
bevattningssensorer, utsädeskvalitet,
mm. Ofta tar Lyckeby Starch fatt i frågor
som kommer upp i Erfa och gör fördjupade studier i fältförsök, examensarbeten mm. Erfa-deltagarna själva är
med och driver utvecklingen t ex. med
egna odlarexperiment.
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