
Precisionsverktyg för trädgårdsodling

INTEGRERAT VÄXTSKYDD I DIN ODLING

Tekniker utvecklas och anpassas efter olika klimatförhållanden. Vi berör både växtskydd 
och näringsanalyser för dig som odlar i växthus, på friland eller har cirkulära odlingssystem. 
Ta del av demonstrationer av ny teknik inom områdena satellitbaserade metoder för att 
bedöma vattenstatus, autonoma system för detektion av insekter samt nya mätprinciper 
för flytande näringslösningar. De olika frågeställningarna diskuteras därefter i en workshop 
där deltagarna delas in efter intresseområden. 

Evenemanget är en del av SLU Skaras Smedjeveckan och är kostnadsfritt. Vänder sig till 
dig som är primärproducent, rådgivare, eller teknikutvecklare. Seminariet är ett samarrang-
emang mellan Agroväst med Tillväxt trädgård Väst, PestNu och Gröna Möten. Vissa presen-
tationer hålls på engelska. Har du inte möjlighet att delta fysiskt så kan du delta digitalt. 
Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger 
i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se 0761 07 81 73. Anmäl dig 
enkelt via www.gronamoten.se senast 20 september. Varmt välkommen!

SKARABORG26 SEPTEMBER 2022 09:00 - 15:30 SMEDJAN SKARA ELLER DIGITALT

Samarrangörer

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



09.00 Välkommen 
Registrering och kaffe.

09.45 PestNu
Information om projektet avseende mål och bakgrund.

10.00 Några av de nya teknikerna som utvecklas inom projektet
 
Agroinsider, Portugal - satellitbaserad tjänst där bland annat vattenstress kan detekteras. 
 
Tellab, Irland - en produkt för att mäta näringsämnen i vatten i realtid.

RISE, Sverige - metod för att detektera bakterier och alger i vatten.

Agrorobotica, Italien - robotfälla för insekter som styrs via AI.

SLU, Sverige - Omran Alshihabi, berättar om ett projekt utanför PestNu där vattenstress detekteras 
med hjälp av drönare och satellitdata.

11.45 PestNu framåt 
Kort genomgång av övriga aktiviteter i projektet och arbetet framåt.

12.00 Lunch med mingel

13.00 Workshop
Deltagarna delas in i grupper där olika frågeställningar diskuteras.
 
14.30 Sammanfattning av workshopen

14.50 Kaffe 

15.30 Avslut

Program


