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Sköt med plastkulor
STAFFANSTORP. Sent på fredagskvällen den 20

juni skadades ett par bilar som stod parkerade på
Storgatan i Staffanstorp.
Någon hade vid 22.30-tiden roat sig med att
skjuta med plastkulor mot bilarna. Troligen har
en soft air gun använts.

Sprutade in lim i låset
STAFFANSTORP. Glad blev nog inte den som

upptäckte att någon sprutat superlim i dörrlåset
in till lägenheten. Det hände i måndags i Staffanstorp.

16-åring greps med narkotika
STAFFANSTORP. En blott 16-årig flicka från Staf-

fanstorps kommun åtalas misstänkt för ringa
narkotikabrott.
Flickan ska ha använt kokain och cannabis
men hon förnekar gärningen.

Nya priser på färdtjänst
LÖDDEKÖPINGE. Tisdagen den 1 juli startar det

nya avtalet om färdtjänst- och riksfärdtjänstresor
med Kävlinge taxi. Avtalet innebär högre kostnader för kommunen vilket lett till att även egenavgifterna kommer att gå upp. Liksom tidigare
baseras egenavgiften på taxameterkostnaden.
Prisökningen kommer att bli större för korta resor än för längre. Avgiften blir lägre om personen
samåker. Priset för periodkorten för arbetsresor
påverkas inte av det nya avtalet.

i dag
Redaktionen tillhanda senast kl 9 dagen före publicering.

KÄVLINGE

■■ DAGCENTRALERNA
Billingshäll: 10.30 blomsterbingo. 13-17 bad herrar. Rimmad kycklingfilé, kall örtsås, fransk potatissallad. Alt
Oxjärpar. Mannagrynskaka, jordgubbssylt. Kullagården:
Kycklingspett, varm potatissallad, mangochuttneysås.
alt falukorv, vitkål, senapssås. Mannagrynspudding,
sylt. Ligustern: 14 bingo ojämn vecka, andakt jämn
vecka. Rostad blomkålssoppa, knaperstekt bacon. Alt
Köttfärssås, spagetti. Pannkakor, sylt, vispgrädde. Norrehed: 13.30 frågesport. Kassler, ananas och chilitäcke.
Alt Bakad potatis, basilikadoftande kycklingröra.
Fruktfat, glass.
n BIBLIOTEK
Kävlinge/Löddeköpinge: 13-17. Självbetjäning alla dagar
Kävlinge 8-22, Löddeköpine 8-20.
n BADEN
Tolvåker: 6.30-8.15, 14-20.30 (efter kl 19 från 16 år)
Gym: 7-20.30. Vikenbadet: 6.30-8.15, 14-20.30 (efter kl
19 från 16 år). Gym, 7-20.30.

STAFFANSTORP

■■ BIBLIOTEK
Staffanstorp: kl 10-19. Hjärup: kl 10-15.
■■ uppåkra arkeologiska center
Visningar: öppet tisd-sönd 9-15, visningar kl 11 och 14,
lördag 10 familjevisning. Kafé.
■■ FRITID
Bråhögsbadet: Morgonsim: 6.30-8. öppet 9-19. Medelpunkten: Förmiddagsfika 9.30. Hjärup: stavgång 9.30,
start i Hjärup centrum. Utegympa: Balders hage 18.30.
■■ MATSEDLAR
Pile- och Magnoliagården: Vitkålssoppa med nötfärs,
hembakat bröd alt. stkt fläsk med stuvad blomkål, potatis. Mannagrynspudding med saftsås. Bykrogen Hjärup:
Grillad kalvfärsbiff med choronsås, persiljepotatis.
■■ ÖVRIGT
Sommarkafé: 13.30-16.30 i Hjärups församlingsgård,
arr Uppåkra församling.

Från odlingstunnlar till
■■  Jordbruk.

De skånska Hushållningssällskapen firar 200 år under

borgeby

Fler utställare än någonsin och dessutom
200-årsjubilerande
skånska Hushållningssällskapen. Det är vad
Borgeby fältdagar har
att bjuda på i år. Många
kanske inte ser jordbruket som högteknologiskt, men faktum är att
det faktiskt är det.
Borgeby Fältdagar kan räknas på många sätt. 356 är
siffran på antal utställare.
Jordbruksmaskinerna
imponerar som vanligt.
Förutom att de är väldigt
många är väldigt många
också väldigt stora. Det är
som om barn och vuxna
inte kan låta bli att klättra
upp i dem bara för att de är
så stora.
En enda tröska kan gå
på flera miljoner. Så det leder till frågan om en annan
siffra. Hur mycket är alla
maskiner värda som man
kan gå och titta på eller
provköra?

Erik Stjerndahl, vd för

huvudarrangören
HIR
Malmöhus kan inte svara.
- Men det bör vara för
några hundra miljoner, säger han. Vi har bevakning
dygnet runt.
Ett modernt jordbruk
kräver stora investeringar,
men stora investeringar
kan också löna sig. Jens
Nordqvist guidar i ”Gropen” ett tält där man visar hur packad jord kan
påverka växternas utveckling.
Besökarna får gå nerför en trappa och har på
var sida om sig manshöga
genomskärningar av jordlagren. På den ena sidan
har man packat jorden
som om en 25 kubikmeters flytgödselspridare kört
över den. På den andra
sidan har jorden inte alls
packats så hårt.

Skillnaden är markant för

ögat. Sockerbetorna, vårrapsen och ärtorna är klart
mycket tanigare på sidan
där jorden är hårt packad.
I år har man fotograferat
rotutvecklingen över tid.
- Effekten av packningen
är åttio procent mindre rötter, säger Jens Nordqvist.
Maskinernas
arbetsbredd, axelvikt och om jorden är för fuktig påverkar.
En bit bort berättar bärrådgivaren Tilda Håkansson om odlingstunnlar,
som blivit populära. Förutom att du genom den
tältliknande konstruktionen kan hålla säsongen

längre och reglera temperaturen finns många andra
fördelar.
Istället för att ständigt
flytta tunnlarna för att få
ny jord odlar man i jordsäckar någon meter ovanför marken. Plantorna och
bären hålls renare och det
är lättare för personalen
vid skötsel och plockning.

Årets tema är teknik och

Per Frankelius från Linköpings universitet berättar
om innovationernas betydelse.
Hans forskningsgrupp
har fått 10 miljoner av Vinnova för att studera innovationer i lantbruket.
Många kanske inte tänker på hur högteknologiskt
lantbruket är i dag, men
det är det. Sådd, näringstillförsel, skördning och
annat görs med hjälp av
datorprogram och gps.

- I jordbruket ska man

klara två centimeters precetion i femton kilometer
i timmen under robusta
förhållanden, säger Per
Frankelius. Den precetionen har du inte inom till
exempel flyget.
Det är viktigt att jordbruket utvecklas.
- Dan Shechtman som
fick Nobelpriset 2011 har
kommit fram till att vi behöver sjuttio procent mer
mat om trettio år. Om vi
inte hittar radikala nya sätt
att får fram mat kommer
vi att se enorma flyktingströmmar.

Besökarna kan få se en

exposé över sockerbetsupptagningen, från tidigt
1900-tal och fram till i dag.
900 arbetstimmar per
hektar till dagens fyra timmar per hektar.
Det småskaliga jordbruket lyfts också fram. Hans
Svensson driver Petersborgs gård i Smedstorp,
där huvudinriktningen är
senapsodling, men han är
odlar även kummin.
– Finland har en stor del
av världsmarknaden, bland
annat till följd av höga EUstöd, säger han. Vi borde
odla mer eftersom de får
hälften så stor skörd som
vi.
Kummin används till
att krydda bröd, ost och
vin. Den finska kumminen
lämpar sig till att bli eteriska oljor, medan fröna bäst
utvinns ur den svenska.
lena breitner text
lena.breitner@skd.se
040-660 55 00

Hans Svensson, Petersborgs gård i Smedstorp, tror sig vara
Sveriges ende professionelle kumminodlare.
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high tech-maskiner

FINNS ÄVEN I FLASKA

Bäst till
grillen!
Året Runt 26 april 2014

Borgeby fältdagar

Superfynd
Dina Viner juni 2014

Fynd!

Tilda Håkansson, HIR Skånses bärrådgivare, ser många fördelar med tunnelodling. Plantorna sätts i hål i jordsäckarna,
vatten och näring kan kontrolleras och
den varma perioden förlängs. Plockning
går snabbt och onda ryggar undviks.
Bären hålls renare.

Arbetarbladet 19 juni

37kr•375 ml
62 kr•750 ml
199 kr•3 liter
Art nr 32364

Italien 13,5% vol
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Sveriges mest
populära Primitivo!
Mauro Primitivo är en kritikerrosad favorit.
Den nya årgången är gjord på handplockade
druvor från Apuliens finaste vinrankor, beskurna
likt små träd enligt Alberello-metoden. Resultatet
är ett vin med hög smakintensitet och koncentrerad
frukt som smakar bättre än någonsin.
Ett perfekt vin till sommarens grillade rätter!
www.oenoforos.se

Att börja dricka
i tidig ålder
ökar risken för
alkoholproblem.
Vinnova skjuter till 10 miljoner för att forskare ska studera innovationer inom jordbrukssektorn. Per Frankelius från Linköpings universitet vill under mässan lyfta fram lekfullheten, en förutsättning för nya uppfinningar, som denna etanoltraktor.

