Nyhetsbrev 1 – maj 2019
Till Dig som är intresserad av Högteknologisk Odling för att få såväl bättre
resultat som värdestegring på din verksamhet.
LANTBRUK - GÅRDPRODUCERAT - "bra för djur"
Installationen av Demo-Kammaren på Vreta Klosters lantbruksskola har gett oss
möjlighet att visa hur det går till att odla högteknologiskt, som prove of concept.
Vi har haft semenariedagar för ca 120 brukare och fått starkt gensvar.
Erfarenheten vi vunnit har lett till följande åtgärder:
* Vi fortsätter nu att optimera sammansättningen av grödor för att
få slutprodukten; ett Biologisk Färskt Proteinfoder med ca 300 i råproteinhalt,
sprängfyllt med mineraler, vitaminer och mikrober.
* Vi kommer göra en ny design på växtkammaren med sju sektioner för
att brukaren ska få färskt foder dagligen. In och utgångar i en Växtkammare,
dagligen, stör växtcykeln samt begränsar möjligheten till rengöring som sker
efter skörd. Genom att sektionera Växtkammaren råder vi bot på detta.
Den första nya Växtkammaren med sektioner, Agro 1.1, tas i bruk i under Q2.
* Agro 2.0 skall bli den första versionen av en kommersiell kammare
med en optimerad såyta och grödor för att kunna göra en gård anpassad
kostnads-/intäktsanalys för att odla högteknologiskt.
Leveranser av Agro 2.0 börjar under Q3.
* Växtkammaren är inte bara kostnadseffektiv, klimatsmart utan
också en försäkring för din produktion.
LOKALODLAT - GRÖNSAKER - "bra för människor"
Växtkammaren modifieras och kalibreras nu för odling av grönsaker där målet är
att odla och distribuera lokalt i enlighet med såväl det nationella livsmedels- som
klimatmålet. I dotterbolaget LokalOdlat AB tar vi första anläggningen i bruk den
1 juli för att serva distriktet Täby/Vallentuna som förväntas följas snabbt av flera
både i egen och andras regi.
LokalOdlat skall vara en kvalitetssäkrad verksamhet från gröda - grönsak butikshylla.
Välkommen till Grow In och vår nya hemsida www.grow-in.se
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