Beslutsstöd i odlingen
22 FEBRUARI, 2022

08:30 - 16:00

VARA FOLKHÖGSKOLA

GUIDNING FÖR RÄTT VÄG
Det finns många vägar att välja när du odlar, beroende både på din mark och vilken jordtyp
du har. Väder och vind spelar naturligtvis en stor roll i det hela och vilket utsäde ska man
använda? Att ta fram ett beslutsstöd för odling som kan gynna både skörd och kvalité underlättar odlingen och gör den mer kostnadseffektiv. Teknik såsom sensorer och drönare
hjälper oss på vägen, hur ser det ut idag och vad kan vi förvänta oss i framtiden? Häng med
och lyssna till flertalet föredragshållare som berättar deras del på vägen mot ett hållbart och
kostnadseffektivt odlande.
Evenemanget vänder sig till dig som aktivt jobbar med växtodling och är ett samarrangemang mellan Gröna möten och Mark och vattenvård.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget
genomförs tryggt. Evenemanget kommer att hållas fysiskt men för dig som önskar finns
möjlighet att delta digitalt. Vid anmälan uppge i meddelanderutan hur du deltar. Vi har ett
begränsat antal fysiska deltagarplatser. Inför evenemanget sänds aktuell information ut. Vid
frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761 07 81 73. Anmäl ditt deltagande genom
att registrera dig nedan senast 2022-02-16.

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

SKARABORG

Samarrangörer

Program
08.30 Registrering och kaffe
09.00 Inledning
Kristian Jochnick, Agroväst, inleder med programmet för dagen.
09.10 Beslutsunderlag, finns det några gränser?
Per Frankelius, Linköpings Universitet, ger oss en beskrivning av dagens tema.
09.25 En rådgivares syn på beslutsstöd
Fredrik Tidström, VÄXTAB, växtodlingsrådgivare.
09.50 Utsäde, analys och växtstatus
Thomas Börjesson, Agroväst, Germination box, nytt sätt att analysera utsäde. Marianne Wikström, Agroplantarum,
undvik rotröta i åkerböna/ärt genom jordanalys. Johan Bohnsack, Eurofins, Jord/växtstatus.
10.45 Digitala åkermarkskartan och markdata.se
Mats Söderström, SLU, visar och beskriver användningsområdena.
11.05 Rätt plantantal med variabel utsädesmängd
Hans Alvemar, Soyl, om att bygga ett bra bestånd?
11.30 Rätt gödsling, hur svårt kan det vara?
Knud Nissen, YARA, N-sensor, N-tester, nollruta, Cropsat och skördeskattning av skörd.
12.00 Lunch
12.45 Väder och insektskontroll
Fredrik Tidström, VÄXTAB, väderstationer, till vad? Rikard Larsson, ADAMA, bladfuktsmätning och insektskontroll.
13.15 Prognosmodeller och beslutsstöd för växtskydd, idag och i framtiden
Lars Johansson, VSC, om hjälpmedel för rätt beslut i växtskyddsarbetet.
13.40 Sökhundar för att upptäcka ogräs och svamp
Jörgen Holmén, VGR, ett projekt där hundar spårar skadegörare.
13.55 AI i sökarbete
Martin Niklasson, HS Västra, AI som hjälp för ogräsigenkänning.
14.10 Kaffe
14.40 Drönare, inte bara en leksak
Igor Tihonov, SOLVI, hur ser drönararbetet ut nu och hur kan vi se drönaren i framtiden?
15.05 Så jobbar vi på Bjertorp med beslutsstöd
Andreas Persson, Lantmännen, och Mattias Andersson, Dataväxt, ger oss en inblick i hur arbetet görs på Bjertorp med
field-climate, NIR-mätning, logmaster, optimerade fältmönster, guideline och sensorer.
15.45 Summering av dagen
Per Frankelius, Linköpings Universitet

