En kunskapsdag riktad till alla som som brinner
för växtodling. Vi visar på nya metoder tillsammans med branschen på hur man kan tjäna upp
till 3000 kronor mer per hektar och år genom att
använda insådder, biologisk kunskap och
modern maskinteknik.
Till hjälp på dagen har vi anlitat några av landets
och världens främsta experter som kommer att
både visa och prata både i fält och tält.
Varmt välkomna!

Emil & Therese Olsson
Cecilia & Olle Ryegård (ARRANGÖRER AV SLÄTTE EKODAG)
PRELEMINÄRT PROGRAM FÖR EKODAGEN
Fler spännande programpunkter tillkommer.
9.00 – 10.00

Registrering av deltagare - Kaffe och macka.

10.00 – 11.00

Föreläsningar i tält Olle Ryegård,
introduktion Demoodlingar Slättegård,
Ekoweb och Kristian Ormset, ”Jordlappen
eller jordkörkort”, Debio, Norge.

11.00 – 13.00

Rundvandring till olika stationer i fält och mat.

13.00 – 14.00

Föresläsningar i tält, Søren Ilsøe, FRDK, Danska
försök med mellangrödor, samt hemlig gäst.

14.00 – 18.00

Rundvandring till olika stationer i fält och mat.

Pris Ekodagen: 1500:- + moms per deltagare
Inklusive ekologiskt fika, mat, dryck och annat
tilltugg. Max 500 deltagare, först till kvarn gäller.
Pris middag, 19.00 – 23.00 på Norrqvarn
(tillval): 500:- + moms per deltagare.
Huvudrätt plus en dryck och underhållning.
Max 300 deltagare, först till kvarn gäller.
Boendealternativ: NorrQvarn H&V:
0501- 507 70. Prästgården: 0506 - 125 00.
Töreboda Camping, Stuga: 0506 - 101 01.
Fler alternativ finns i Mariestad, ca 3 mil
från Slätte gård.

BS

Vi hälsar nu alla lantbrukare både eko- och
konventionellt lantbruk, organisationer
och branschföretag välkomna
till Slätte Ekodag.

!

TEMA – ÄR DET MÖJLIGT ATT ÖKA LÖNSAMHETEN MED 3000 KRONOR PER HEKTAR OCH ÅR?

HELT UNIK
DEMODAG

O

EN EKOMÄSSA ARRANGERAD AV SLÄTTE GÅRD, TÖREBODA

Välkommen till Slätte
Ekodag 20 juni 2017
BOKA NU
DELTAGARANTALET ÄR BEGRÄNSAT
TILL 500 PERSONER.

ETT 50-TAL OLIKA
DEMONSTRATIONSLED

MED INSÅDDER I HÖSTRAPS, VÅR- OCH HÖSTSPANNMÅL
Vi har samlat det mesta och bästa som lantbrukare i Sverige och
internationellt gör med insådder av ”understödjande gröda”. Kryp, titta,
lukta, gräv och diskutera med likasinnade. Få nya kunskaper du har praktisk
och omedelbara nytta av. Scandinavian Seed, Lantmännen, Gothia Redskap,
Väderstad med flera visar på möjligheterna med den främsta tekniken.

KUNSKAPER ATT TA MED HEM OCH TESTA
Vi visar på vad som idag verkligen fungerar på vissa ställen och vad som
snabbt skulle kunna fungera på den egna gården om man har rätt
tajming och förutsättningar.
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Föranmälan krävs, anmäl dig på

www.ekovax.se eller www.ekoweb.nu
1500:-/deltagare. Först till kvarn gäller!
FRÅGOR OM SLÄTTE EKODAG
Therese 070-493 84 32, therese@ekovax.se
Olle 070-799 18 68, olle@agroide.se

LYSSNA
PÅ DET
SENASTE
Hur gör de i övriga norden och världen?
Möt nya spännnande kunskaper
i föreläsningstältet.

EN EKOMÄSSA PÅ SLÄTTE GÅRD I TÖREBODA – SE KARTA PÅ WWW.EKOVAX.SE

