
Öka din precision i växtskyddsarbetet

NYHETER OM VÄXTSKYDDSMEDEL OCH GREPPAS VÄXTSKYDDSMODULER
 
Tillgången på växtskyddsmedel är kanske större än på länge, men trots det ökar problemen 
med resistenta skadegörare. Det gäller att vara uppmärksam på vilka aktiva substanser du 
använder och hur ofta för att undvika att drabbas av resistensproblem. Viktiga preparat 
försvinner också från marknaden och fler riskerar att försvinna. Vad innebär det för växt-
skyddsarbetet framöver? 
 
Agroväst Gröna Möten bjuder in representanter från Jordbruksverkets Växtskyddscentraler 
och rådgivningsföretaget Markväxt 05 AB till ett digitalt frukostmöte. Mötet kommer ge dig 
som växtodlare en uppdatering om vad som är nytt inom växtskydd inför säsongen 2021. Vi 
får också uppdaterad information om hur du genom Greppa näringens Växtskyddsmoduler 
kan öka din kunskap om till exempel integrerat växtskydd och om den nya modulen ”Odla 
utan glyfosat”. 
 
Anmäl dig senast 6 april på gronamoten.se. Du får en länk strax före webbinariet per email.

Gröna Möten är en 
oberoende mötesplats för dig i gröna näringar. 

SKARABORG8 APRIL, 2021 09:00 - 10:50 DIGITALT MÖTE

Samarrangörer

Foto L. Pettersson



Program

08.50 Digitalt frukostmingel med Agroväst Gröna Möten 

09.00 Vad är nytt kring växtskyddsmedel inför 2021 
Lars Pettersson, rådgivare Markväxt 05 AB, ger dig aktuell information inför växtodlingssäsongen. 

09.20 Greppa moduler om Växtskydd 
Alf Djurberg, modulansvarig växtskydd Jordbruksverket, informerar om Greppa moduler med fokus 
Växtskydd. 

09.30 Odla utan glyfosat 
Frans Johnson, ogräsrådgivare Jordbruksverket, presenterar nya modulen som ska öka kunskapen om me-
toder för att minska behovet av glyfosat. 

09.50 Paus 

10.00 Best practise för tillämpning av integrerat växtskydd 
Lars Pettersson ger goda exempel och tips inför odlingssäsongen 2021. 

10.10 Hur minskar du risken för resistensutveckling? 
Alf Djurberg ger praktisk vägledning i hur du motverkar resistens i din växtodling. 

10.20 Teknik för ökad precision i växtskyddsarbetet 
Christer Johansson, teknikrådgivare Jordbruksverket, delar med sig av kunskap om hur du hanterar växt-
skyddsmedel med bättre precision. 

10.40 Frågepanel 

10.50 Avslut


