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100 deltagare kom till
Jordhälsokonferensen 2020

Kunskapspodden #21 - om
jordhälsa!

Intresset för jordhälsa går inte att ta miste på!

Läs mer om konferensen här...

... och om du vill höra några av föreläsarna igen Kunskapspoddens senaste avsnitt handlar om jordhälsa
med Josef Appell, lantbrukare och rådgivare,
Thomas Keller, professor i markmekanik och
jordbearbetning på SLU, Thomas Kätterer, professor
i systemekologi på SLU, lantbrukaren Svante Kaijser,
agronomen och förespråkaren för conservation
agriculture Sara Singla från Frankrike, Jay Fuhrer,
jordhälsospecialist från demonstrationsgården Menoken
Farm i USA och lantbrukaren Adam Giertta från Ekerö.

... och här,,,

Lyssna här!

Om vikten av att tänka efter
efter - om den ofta
nedprioriterade, men ack så
viktiga, reflektionen

Välkommen tillsvidare, Lotta
Fabricius Kristiansen!

Jordhälsokonferensen 2020 i Lundsbrunn, som SLU
RådNu arrangerade tillsammans med Gröna
Möten/Agroväst blev snabbt fullbokad. Det blev en livligt
diskuterande mötesplats för lantbrukare, rådgivare och
forskare kring jordhälsa, kolinlagring i mark och
regenerativt jordbruk.

Även om januari månad snart har passerat, befinner vi
oss fortfarande i början av ett nytt år. Men inte bara det
. Vi befinner oss också i starten av ett nytt decennium.
En brytpunkt som passar bra för att tänka nytt. Eller
åtminstone tänka efter. En tid då vi funderar över vad vi
gör. Men kanske inte bara det, utan också hur vi gör det
och varför vi gör det.

RådNu arbetar med forskning och metodutveckling av
rådgivning inom många olika grenar av de gröna
näringarna. Lotta Fabricius Kristiansen arbetar för
pollinatörernas framtid - såväl honungbin som alla andra
insekter som behövs för biologisk mångfald och väl
fungerande ekosystem.
Sedan slutet av 2019 är Lotta tillsvidareanställd på
halvtid på SLU RådNu i Skara.

Läs Jenny Höckerts krönika här!

Läs mer om hennes mångskiftande arbete för
pollinatörerna här!

Psst! Är du möjligen
mjölkföretagare med
robotsystem - eller känner du
någon som är det?
Jag söker mjölkföretagare med robotsystem som kan
tänka sig att svara på en enkät om arbetsmiljö och
rådgivning!
Det aktuella projektet heter Mjölkproducenters
upplevelser av arbetsmiljö och arbetsprestation
i robotiserade system och finansieras av Kungliga
Skogs- och lantbruksakademin.
Du är anonym och deltar genom att klicka här och
länkas vidare till undersökningen!
Enkäten tar 5-10 min att göra. Stort tack om du
medverkar! Hör av dig om du har frågor eller
synpunkter!
Christina Lundström 0707743088 el
christina.lundstrom@slu.se

RådNu på Facebook
Följ våra forskares vardag! Dela med dig av ditt eget
rådgivarliv! Vår Facebook-sida heter Rådnu för gröna
näringar!

Rubrik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
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