
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett unikt tillfälle för dig som vill utveckla din kunskap kring precisionsodlingsteknik. Sveriges 
bästa kompetens inom området finns i Skara och under SLU Smedjeveckan arrangerar 
Precisionsodling Sverige (POS) en möjlighet till coachning i användbara tekniker och 
metoder från forskare, rådgivare och aktörer aktiva inom POS. Ta del av säsongsaktuella 
exempel om höstsådd, höstgödsling och raps. 

 

Dag:  Måndag 23 september 2019 
Plats:  SLU, Smedjan Hernquistsalen, Skara 
Tid:  Förmiddagspass 10- ca 13.15 

 

Workshopen är ett samarrangemang mellan POS och Gröna Möten. Workshopen är 
kostnadsfri och enklare förtäring ingår. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på 
www.gronamoten.se senast 16 september 2019. 

 

Välkomna! 

  

 

Tilldelningsfilens väg till redskapet 
- en praktisk workshop om effektiv precisionsodlingsteknik 

 

Foto Ulrika Åkesson 

Foto S Kämpe 

http://www.gronamoten.se/


 

 

 
Program förmiddag 
10.00 Inledning 
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, hälsar välkommen och Sofia Kämpe, POS, presenterar nätverket och 
dagens upplägg. 

10.10 Så här gör vi en tilldelningsfil 
En styrfil/tilldelningsfil är en elektronisk karta med information om t ex gödselgivan i varje del av fältet. 
Lyssna till experter med lång erfarenhet av att arbeta med styrfiler som verktyg för att dosera tillräcklig 
mängd utsäde, gödning eller växtskyddsmedel. 

11.00 Paus med minimässmingel 

11. 20 Så använder vi tilldelningsfilen i praktiken  
Praktisk demonstration av hur tilldelningsfilen används i maskinen. Vår samlade rådgivningskompetens 
från Greppa Näringen, SLU och oberoende konsulter coachar deltagarna i effektiv användning av 
precisionsodlingsteknik. 

12.00 Mingellunch i vår minimässa 

Extrainsatt till dig som rådgivare 

12.45 Utvecklingen inom precisionsodling och tips till rådgivare 
Knud Nissen, Yara, berättar om läget inom svensk precisionsodling. 
Lars Pettersson, MarkVäxt05, delar med sig av erfarenheter som rådgivare inom precisionsodling. 

Avslutande dialogsamtal mellan företagare och POS precisionsodlingsexperter 
Hur ser utvecklingen och behoven ut framåt. Hur kan växtodlingsrådgivningen blir mer aktiv inom 
precisionsodlingsrådgivning. 

 

Vid frågor om evenemanget kontakta Gröna Möten Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 
 0703-105630 eller koordinator för Precisionsodling Sverige Sofia Kämpe, pos@agrovast.se. 
 

 

 

 

Gröna Möten Skaraborg drivs av Agroväst i samverkan med aktörer inom Skara SLU Campusområdet. 

Gröna Möten Skaraborg finansieras av:    

mailto:ulrika.akesson@agrovast.se

