Ekologisk fält- och gårdsvandring Rådde Gård
- om ekologisk odling och djurhållning i praktiken
Funderar du på att bli ekologisk producent eller är du redan där? Följ med på vår
fältvandring och lär dig mer om både ekologisk odling och djurhållning.
Vi belyser frågeställningar som:
Hur ser marknad och efterfrågan ut på ekologiska produkter. Vad kan man påverka själv?
2018 stod ett nytt stall färdigt på Rådde Gård. Det är ett flexibelt djupströstall som främst
kommer användas till gårdens dikor. Gården och djuren är KRAV-certifierade samt
klimatcertifierad enligt Sigill. Lär dig om skillnaden i att föda upp djur ekologiskt och hur
du ska tänka kring ekologiskt foder.

Dag:

Onsdag 16 maj 2019

Plats:

Rådde Gård, Länghem

Tid:

18.00 – 21.00

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Rådgivarna och Sjuhärads
Vallförening.
Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheterna inom de gröna näringarna.
Anmäl dig enkelt genom att registrera dig under evenemanget på www.gronamoten.se
senast 15 maj 2019. Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Välkomna!

Foto Ulrika Åkesson

Program
18.00 Inledning
Caroline Dahrén, Gröna Möten Sjuhärad, hälsar välkommen.
Rådde Gårds KRAV- och klimatcertifierade växtodling och nötköttsproduktion
Caroline Dahrén, Rådde Gård och Ola Hallin, hushållningssällskapet, berättar om gårdens
växtodling och nötköttsproduktion.









Foto Ulrika Åkesson
Marknadsläget för ekologiska produkter
Katarina Berlin Thorell, Rådgivarna, visar på marknadens möjligheter för ekologiska produkter
samt hur efterfrågan ser ut.
Den ekologiska foderstaten
Emelie Wickström, Rådgivarna, ger oss tips om djurutfodring i ekologisk produktion och pekar på
skillnader gentemot konventionell.
Fältvandring med fokus på växtföljdens betydelse och gödselstrategier
Daniel Muregård, Rådgivarna, och Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad, visar oss runt i fält.
Vi tittar på olika vallblandningar, höst- och vårsäd som passar i ekologisk produktion samt i djurens
foderstater.
Visning av det nya stallet
Caroline Dahrén, Rådde Gård visar stallet och berättar hur och varför de byggt som de gjort.
Emelie Wickström, Rådgivarna går igenom vilka regler som skiljer mellan KRAV och konventionell
djurhållning.
20.30 Sammanfattning och avslutning
Gröna Möten bjuder på enklare mingelmat.
Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast
2019-05-15. Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18
Gröna Möten i Sjuhärad finansieras av:

