rådgivning från greppa näringen

fältet
Foto: Janne Andersson

13A

Växtskyddshantering
En bra planering är viktig för att skapa ett säkert och fungerande system för att hantera och använda växtskyddsmedlen på gården. Greppa
Näringen erbjuder kvalificerad och kostnadsfri rådgivning som hjälper
dig att hitta rätt lösningar på din gård utifrån gårdens förutsättningar.
Växtskyddshantering

Modulen som ger dig koll och hjälper till att hitta gårdsspecifika lösningar för din
hantering av växtskyddsmedel.  Rekommenderas som första besök för rådgivning
inom växtskyddsområdet. Vid detta rådgivningsbesök går rådgivaren igenom dina
rutiner för hantering av bekämpningsmedel. Hanteringen diskuteras utifrån miljöeffekter, din personliga säkerhet och livsmedelssäkerhet.
Rådgivaren upprättar i samråd med dig en åtgärdslista med förslag till för
bättringar.  Du kan till exempel få tips på hur du bygger ett bra förråd, hittar rätt
påfyllningsplats eller smarta lösningar på hur du transporterar växtskyddsmedel
på gården.
Målet med rådgivningen är att minska risken för läckage av växtskyddsmedel
till både yt- och grundvatten och dessutom att minska riskerna för dig som
användare och för konsumenterna.
Skånska företag som erbjuder rådgivning om växtskyddshantering inom
Greppa näringen 2013-2014
Organisation

Kontakt

Tfn

Länsstyrelsen i Skåne,
Kristianstad

Tom Espgård

0768-401533

HIR Malmöhus AB,
Borgeby

Michaela Baumgardt

046-713609

MarkVäxt 05
Ekeby

Nils Jönsson

0733-774856

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Greppa Näringen erbjuder
kostnadsfri rådgivning som både
lantbrukare och miljön tjänar på.
Målen är minskade utsläpp av
klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av
växtskyddsmedel.

rådgivning från greppa näringen

fältet
Foto: Janne Andersson

13B

Växtskyddsstrategi
En bra planering är viktig för att skapa ett säkert och fungerande
system för att hantera och använda växtskyddsmedlen på gården.
Greppa Näringen erbjuder kvalificerad och kostnadsfri rådgivning
som hjälper dig att hitta rätt lösningar på din gård utifrån gårdens
förutsättningar.
Växtskyddsstrategi

Rådgivningen innehåller en genomgång av gårdens växtskyddsstrategi och riktar
sig både till rena växtodlingsgårdar och gårdar med vallodling.  Med hjälp av din
växtodlingsplan går du och rådgivaren igenom dina metoder samt val av växtskyddsmedel och doser.
Ni diskuterar din nuvarande strategi med hänsyn tagen till hur växtskyddsekonomin kan förbättras och riskerna för miljön minimeras. Ni diskuterar speciellt metoder för att klara av svårbekämpade ogräs och skadegörare. Rådgivaren
lämnar slutligen ett förslag till eventuella förändringar av växtskyddsstrategierna.
Målet med rådgivningen är att optimera insatsen av växtskyddsmedel och öka
insikten om alternativa bekämpningsmetoder och dessutom att minska risken för
läckage av växtskyddsmedel till vatten.
Skånska företag som erbjuder rådgivning om växtskyddsstategi inom
Greppa näringen 2013-2014
Organisation

Kontakt

Tfn

Hushållningssällskapet,
Kristianstad

Ingela Löfquist

0708-945351

HIR Malmöhus AB,
Borgeby

Michaela Baumgardt

046-713609

MarkVäxt 05
Ekeby

Nils Jönsson

0733-774856

		

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Greppa Näringen erbjuder
kostnadsfri rådgivning som både
lantbrukare och miljön tjänar på.
Målen är minskade utsläpp av
klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av
växtskyddsmedel.

rådgivning från greppa näringen

fältet
Foto: Janne Andersson

Växtskydd
i vattenskyddsområden
Bedriver du växtodling i ett vattenskyddsområde ställs extra höga
krav på din kunskap om växtskyddsmedlens påverkan på miljön.
Greppa Näringens kostnadsfria rådgivning ger dig bra koll på läget
och kan underlätta för dig i kontakter med myndigheterna.
Denna rådgivning riktar sig till dig som har en gård i ett vattenskyddsområde
eller som kommer att hamna inom ett vattenskyddsområde efter genomförandet
av EU:s ramdirektiv för vatten. Målet med rådgivningen är att du ska bli medveten om vilka möjligheter som finns på din gård för att bedriva en konkurrenskraftig produktion och samtidigt undvika läckage av växtskyddsmedel till både
yt- och grundvatten.
Du och din rådgivare går igenom användningen av växtskyddsmedel på gården.
Rådgivaren ger förslag på hur du kan anpassa grödval och användning av växtskyddsmedel. Det är speciellt viktigt att du undviker växtskyddsmedel som är lättrörliga
för att klara kraven på minimerat läckage. Efter rådgivningen ska du kunna fylla i en
tillståndsansökan till kommunen för kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde.
Skånska företag som erbjuder rådgivning om växtskydd i vattenskyddsområden inom Greppa näringen 2013-2014
Organisation

Kontakt

Tfn

Länsstyrelsen i Skåne,
Kristianstad

Tom Espgård

0768-401533

Hushållningssällskapet,
Kristianstad

Ingela Löfquist

0708-945351

HIR Malmöhus AB,
Borgeby

Michaela Baumgardt

046-713609

MarkVäxt 05
Ekeby

Nils Jönsson

0733-774856

Visavi
Vellinge

Ingrid Törnquist

040-429980

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

13C
Greppa Näringen erbjuder
kostnadsfri rådgivning som både
lantbrukare och miljön tjänar på.
Målen är minskade utsläpp av
klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av
växtskyddsmedel.

rådgivning från greppa näringen

fältet
Foto: Janne Andersson

13D och 13G

Växtskyddsstrategi
i potatisodlingen
En bra strategi för växtskyddet är till stor hjälp i potatisodlingen.
Rådgivningen börjar med en gruppträff och fortsätter med individuell
rådgivning.
Vid en gruppträff görs en genomgång av lämpliga växtskyddsstrategier vid odling
av potatis (13G). Under gruppträffen diskuteras förebyggande åtgärder och olika
prognosmodeller för potatisbladmögel. Möjligheten till samverkan mellan potatisodlare om prognostjänster diskuteras.
Efter gruppträffen kan du vid ett enskilt rådgivningsbesök (13D) få en genomgång av din egen gårds bekämpningsstrategi. Vid det enskilda rådgivningsbesöket
diskuteras vilka förändringar i växtskyddsstrategi som är möjliga på just din gård.
Målet med rådgivningen är att optimera insatsen av växtskyddsmedel i potatisodlingen, öka insikten om alternativa metoder och dessutom att minska risken
för läckage av växtskyddsmedel till vatten.
Skånska företag som erbjuder rådgivning om växtskyddsstrategi i
potatisodlingen inom Greppa näringen 2013-2014
Organisation

Kontakt

Tfn

Hushållningssällskapet,
Kristianstad

Ingela Löfquist

0708-945351

HIR Malmöhus AB,
Borgeby

Michaela Baumgardt

046-713609

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Greppa Näringen erbjuder
kostnadsfri rådgivning som både
lantbrukare och miljön tjänar på.
Målen är minskade utsläpp av
klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av
växtskyddsmedel.

