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Coronatider och betydligt mindre chans
att komma ut i fält
Med tanke på Corona har vi varit mycket mindre i fält än normalt så här års och
därav har vi sämre koll på hur det ser ut runtomkring. Men en lång, sval vår brukar
vara gynnsam för grödor som ska bestocka sig, typ vete och korn. Höstveten har
definitivt tagit chansen i de fält jag har gått i och ser riktigt lovande ut. De nollrutor jag har sett pekar på att markleveransen av kväve är liten än så länge och att
tillfört kväve har gjort stor skillnad. Regn - om inte i stora mängder - kom till slut
och gjorde näringen tillgänglig oavsett om det är stallgödsel eller mineralgödning.
Tittar man på Yara´s prognosrutor, så finns det platser där marken har levererat en
del kväve medan flertalet har svag markleverans. Varmare väder kan såklart ändra
på det. Så nu önskar vi lite mer regn och sedan varmare!
Det vårsådda har en långsam utveckling som förhoppningsvis gynnar rötterna och
att plantorna står robusta för påfrestning framöver. I Halland har det varit ojämn
uppkomst p g a torrvädret i sådden, men nu är resten på väg upp.

Odlingskontrakten och formuläret för klimatavtryck
Nu är det tid att summera Odlingskontrakten och den 15 maj vill vi ha dem på plats
för att ha en bra planering.

När vi skickade ut Odlingskontrakten bifogade vi ett formulär för återrapportering
av den enskilda gårdens klimatavtryck. Detta vill vi använda för att se om verkligheten på era gårdar är bättre än generella siffror tagna ur tabeller. Utifrån detta gör vi
nästa beräkning över totala klimatavtrycket för Berte Qvarn - inklusive odlingsbiten
som ni odlare står för.
Detta formulär sparar ni och skickar in efter skörden, då ni har koll på hur det
faktiskt blev. Har man redan skickat in så kommer vi att göra en uppföljning med er
i höst för att se utfallet. Har ni frågor så tveka inte att höra av er! Vi ser fram emot få
in era Odlingskontrakt och hoppas på en bra säsong i fält!
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Mera havre
Bygget av havreanläggningen går enligt plan. Vi har det
mesta av utrustningen på plats så att monteringen inne
i huset kan börja i slutet av maj. Nu håller vi tummarna
för att allt ska rulla på, men viss oro finns såklart för
att Coronviruset ska ställa till det för de som jobbar på
bygget.

Planen är fortfarande att gå igång lite försiktigt med
produktionen i januari-februari 2021 för att sedan öka
efterhand. Vi har fått klart med större volymer för att
dra igång havreverksamheten efter årsskiftet. Hör gärna
av er för möjlighet att leverera ekologisk eller konventionell havre till oss våren/sommaren 2021.
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