
 

 

Är det värt att satsa på precisionsodlingsteknik i jordbruket?  
Agroväst tillsammans med nordiska partners arrangerar inom ramen för EU-projektet 
Innovationer för hållbar växtodling en heldag för dig med intresse för hållbar växtodling 
och växtodlingsteknik. Det blir en mix av föredrag, guidade workshops och mingel. 

Dag:  Onsdagen 5 december 2018 
 Plats:  Naturbruksskolan Uddetorp 
 Tid:  09.30 – ca 17.30 

Under dagen ges möjlighet att ta del av vad andra länder gör inom tema precisionsodling 
i kortare föredrag. Seminariet är kostnadsfritt och lunch ingår. 

Evenemanget är ett samarrangemang med Gröna Möten Skaraborg. 
Anmälan krävs och görs via evenemanget på www.gronamoten.se senast 25-11-2018. 

 

Välkomna! 

Hållbar växtodling för långsiktig lönsamhet 
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Program  
09.30 Registrering med kaffe 
 
10.00 Träna i Verktygsportalen 
Verktygsportalen inom Precisionsskolan.se innehåller flera applikationer som underlättar för dig 
som vill satsa på precisionsodling. Workshopen är en guidning där du själv får testa de olika 
verktygen som ingår med verkliga fält som bas. 

12.00 Lunch med mingel och besök i Uddetorps Simulatorcentrum 
 
13.00 Så använder vi oss av verktygen i praktiken 
Projektledare Sofia Kämpe presenterar treårig nordisk samverkan inom precisionsodling. 
Hur och vilka verktyg som används i Norden. Flera goda exempel från Sverige, Danmark och Norge.  
 
14.00 Precisionsodlingsteknikens effekter 
Föredrag i parallella spår som visar på nyttan av att utveckla nya tekniker och metoder för 
fältanpassad växtodling. Kaffe serveras mellan föredragen. Vi fokuserar på områden som till 
exempel ogräshackning, toxiner i spannmål, datainsamling till digitala verktyg, mätutrustning för 
kontroll av näringsförluster i vattendrag. 
 
16.30 Digitaliseringen formar affären i jordbruket 
Klaus-Herbert Rolf, marknadschef på 365FarmNet berättar om en europeisk satsning som kopplar 
samman information i jordbruket. 

 

 

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast  
25-11-2018. Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630  

 

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:  

Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Naturbruksförvaltningen, LRF,  

Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst 

 

Gröna Möten finansieras av:      
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