
Temadag odling 2023

VÄDRET OCH ODLINGSSYSTEMENS PÅVERKAN

Ta chansen att möta tv-meteorologerna Johan Groth och Maria Augutis från StormGeo som 
tillsammans med Scandinavian Farmers, Fredrik & Ann Tidström och Erik Sundell nu utvecklar 
väderprognoser anpassade för lantbruket och om hur vädret påverkar både odling och världs-
marknaden.
Vi får även en inblick i hur årsmånen avgör effekten av växtnäring och hur det påverkar strategierna.
Vidare kommer vi ta upp intressanta vägar för reglering av ogräs men även titta på framtidens 
kemiska växtskydd med frågor som resistens och bildanalys.

Evenemanget är och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, odlare, eller rådgivare. Semina-
riet är ett samarrangemang mellan VÄXTAB, Scandinavian Farmers och Agroväst Gröna Möten. Inför 
evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid 
frågor kontakta lars.svensson@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 15 februari via 
www.gronamoten.se. Varmt välkommen!

SKARABORG22 FEBRUARI, 2023 08:30 - 16:00 VARA KONSERTHUS

Samarrangörer

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

Maria AugutisJohan Groth



08.30 Fika och registrering

08.55 Välkommen 
Lars Svensson, Gröna möten, hälsar välkommen.

Odlingssystemens betydelse för hållbarhet 
Göran Bergkvist, SLU

Framtidens växtskyddsprutor och uppdatering av dagens för ökad precision 
Mattias Andersson, Jordbruksverket
 
Mekanisk ogräsreglering
Biostar
Väderstad
Dataväxt, styrning av hackor

Herbicidresistens nu och i framtiden 
Iris Feuerhahn, Växtskyddscentralen Jordbruksverket 
Erik Jönsson, Syngenta

Projektet Roboweedmaps som går ut på att fälten scannas av med kameror som ger underlag för 
att välja preparat och doser och kan göra styrfiler till sprutan 
Birger Hartmann på Datalogisk 

12.15 Lunch

Hur får vi pricksäker prognos kopplat till lantbrukets behov? 
Meteorologer från StormGeo, Maria Augutis och Johan Groth i samarbete med Scandinavian Farmers

Växtnäring och behov av anpassning till årsmånen 
Ingemar Gruvaeus, Yara 

Växtskyddscentralernas arbete kopplat till väder 
Lars Johansson och Anna-Karin Krijger, Växtskyddscentralen i Skara om daggrader, regndagar, markfukt och 
jordtemperatur. 

16.00 Avslut

Program


