Till Jordbrukare och odlare.
Ett projekt med stöd av av Landsbygdsprogrammet

VÄRDE AV GÅRDSNÄRA DATA OCH KUNSKAP
Vi uppskattar ett genomsnitt på 50 000 kr för 100 hektar. Har vi rätt?
Vill du hjälpa oss att testa detta, och därmed också dra en lans för både bättre ekonomi och bättre långsiktighet.
Vi, FramtidsOdling, har fått medel till ett projekt inom Landsbygdsprogrammets ram.
Vad menas med ”Gårdsnära data”? Exempel: Aktuell markkarta, Odling och skördar tidigare år, Gårdens
växtnäringsbalans. Vidare gårdsegna beräkningar på denna grund (mullbalans, odlingsalternativ av intresse som nya
grödor och mellangrödor, bioenergimöjligheter, optimera ev stallgödsel). Mycket bygger på Greppa Näringens
moduler och kalkyler.
Vidare några fälttester: noll- och pilotrutor.
För detta behöver vi samarbete med ca15 gårdar i Sverige, låt oss kalla dem ”Pilotodlare”.
I dessa tider får vi arbeta mest på distans, tfn och mail.
Vad skulle det betyda för dig som Pilotodlare? En uppskattning av tidsinsats, timmar år 2021.:
Tfn diskussion om markkarta, mark och odling

0,5+0,5

Ifyllnad tabeller om grunddata:
Odlings- och kvävehistoria på minst 2-3 av gårdens fält som är av intresse

1

Växtföljd, skördar , ev spec priser osv

1

Diskussion av kväve-, mull och växtföljdsberäkningar 2-4 alternativ

1+2

Inrätta nollrutor och pilotrutor på fält av intresse

4+2

Stallgödseloptimering, om relevant
Notera den tid du lägger ner. Gemensamt diskuterar vi din eventuella nytta

1

Detta är en sorts minimiberäkning av din insats, det kan bli mer efter intresse. Vad får du för utbyte?
Förhoppningsvis bättre skörd eller lägre kostnader. Med nämnda siffror blir timpengen ca 5000 kr .Men vi får
gemensamt komma till en bedömning.
Vidare har du möjligheter till allmän diskussion med oss 3 i FramtidsOdling. Kanalen är öppen.
Vi ersätter inte din ordinarie rådgivning men samarbetar gärna.
Du samtycker till att din erfarenhet används lokalt, samt anonymiserat i en samlad rapport.
(Dock är det möjligt att Jordbruksverket behöver namn och personnr internt.)
För FramtidsOdling
Göte Bertilsson, Lars Törner, Dave Servin

