
 

 

Precisionsodling Sverige arrangerar en temadag med diskussion om hur precisions-
odlingstekniken kan minska användningen av växtskyddsmedel och bredda antalet 
tillgängliga preparat. Workshopen riktar sig främst till dig med intresse för 
precisionsodlingsteknik och växtskydd, både inom forskning, rådgivning och 
företagare.  

Dag:  Måndag 17 juni 2019 

Plats:  Herrljunga hotell & konferens 

Tid:  09.30 – 15.30 

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och POS (Precisionsodling Sverige) 
och görs inom ramen för SLU:s plattform Fokusgrupp i diagnostik, övervakning och 
riskhantering. 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheterna inom de gröna näringarna. 
Anmäl dig enkelt genom att registrera dig under evenemanget på www.gronamoten.se 
senast 10 juni 2019. Evenemanget är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.  

Välkomna! 

Använd växtskyddsmedel med precision 
- workshop med tema precisionsbekämpning 
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Program  
09.30 Registrering med frukostmacka 
 
09.50 Välkomna 
Caroline Dahrén, Gröna Möten Sjuhärad, hälsar välkommen.  
Sofia Kämpe, POS, presenterar dagens program. 
 

10.00 Aktuell forskning och information  
Anpassad tillväxtreglering efter biomassa 
Anders Jonsson, RISE, redogör för olika tekniker som stöd för anpassad tillväxtreglering.  
Anpassad svampbehandling efter biomassa 
Kasper Stougård, SEGES, berättar om rådgivning i Danmark (via webblänk). 
Ogräsbekämpning efter kartläggning av behoven 
Thomas Börjesson, Agroväst, berättar om EIP-projekt inom behovsanpassad ogräsbekämpning.  
Information från Kemikalieinspektionen 
Mats Allmyr, KEMI, talar om samverkansmöjligheter inom precisionsodlingsområdet. 
Waterguide – nytt verktyg lanseras från Dataväxt 
Kristin Piikki, SLU, presenterar webverktyget Waterguide, som kan användas vid tillståndsprövning 
för användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.  
Testbädd Ultuna 
Anders Jonsson, RISE, informerar om planerade försök inom området.  

12.30 Lunch 
 

13.15 Workshop 
Sofia Kämpe, POS, leder workshop med syfte att ta fram prioriteringar för POS växtskyddsarbete. 
 
15.00 Sammanfattning och diskussion 
Sofia Kämpe och Mats Allmyr sammanfattar workshop och leder avslutande dialog om vad som bör 
prioriteras i POS arbete framåt. 
 
Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2019-06-10. Vid frågor kontakta 
Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18 

 

 

Gröna Möten i Sjuhärad finansieras av: 
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