
En kurs för dig som vill börja med eller vidareutveckla din odling av kulturspannmål 
eller hålla husdjur av lantraser. Du får kunskap och stöd under växtsäsongen 2018.

Helheten och kulturspannmålen               23 januari 2018 kl 9-15
• Marken, djuren och växterna
• Kulturspannmål - ett grönt kulturarv (Hans Larsson, föreningen Allkorn)

Lokalanpassade husdjur                          20 februari 2018 kl 9-15
• Djuren i växtföljden 
• Lantrasdjur och avel av raser med få individer (Gustav Larsson, föreningen Allmogekon 
och Ronny Olsson, Svenska Lanthönsklubben).
• Grisar som markberedare och restätare

Vårbruk                          27 mars 2018 kl 9-15
• Växtföljd, gödsling, markbereding och ogräshantering (Stefan Lundmark, 
  Hushållningssällskapet)
• Sortval, utsädets sundhet och grobarhet. Hantering av mindre mängder utsäde för     
  uppförökning.

Skörd                                           19 juni 2018 kl 9-15
• Tröskning , grovrensning, torkning och förvaring av spannmål 
• Praktiska råd och lösningar för hantering av mindre och medelstora mängder spannmål   
  och �era olika sorter.
• Välja och sortera eget utsäde

Kulturspannmål och lantrasdjur 
- en del av ett hållbart lantbruk

Fältvandring                             24 juli 2018 kl 9-15
• Utvärdering av av markberedning, ogräshantering och utsädeskvalitet
• Sjukdomar på spannmålen, identifiering och förebyggande åtgärder (Anders Borgen, 
  Agrologica)

Förädling av egna jordbruksprodukter                              11 september 2018 kl 9-15
• Kvarnprodukter av kulturspannmål - mjöl, flingor, kross och foder (Kvarnmästare Ulf   
  Carlsson, Gissleberga Kvarn)
• Sälja och förädla produkter från djuren - erfarenheter, möjligheter, utmaningar och 
  regler (Mathias Nordström, Ängavallen och livsmedelskonsult Mats Tetens)

Kursen  arrangeras av Magnus Nyman Lindö och Caroline Lindö på Källunda Gård i Häglinge utanför 
Sösdala och delfinansieras av Jordbruksverket. Kursavgiften är 500 kr + moms per deltagare för hela 
kursen. Kusledare är Magnus och Caroline om inget annat anges. Vid varje kurstillfälle erbjuds mat och 
fika av kulturspannmål till en kostnad om 60 kr per person och tillfälle.  Vi visar och diskuterar hur 
smak och näring lyfts fram på bästa sätt.

Välkommen med din anmälan till caroline@kallunda.se eller på telefon 0704-802270


