
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi inbjuder till ett spännande seminarium där vi får en inblick i tekniska innovationer för 
att förbättra förutsättningar för odling i växthus. 

Vi vänder oss i första hand till företagare och rådgivare inom trädgårdsodling, men även 
forskare och produktutvecklare inom fenotyping och energieffektivisering. 

Wilco Ligterink är verksam som forskare på Wageningen University and Reasearch i 
Nederländerna. Ass Professor inom plantforskning, genetik och trädgårdsodling 

Johan Lindqvist från Heliospectra, ett företag som funnits sedan 2006 men redan ett 
antal patenterade lösningar för kontrollerad led-belysning i växthus. 

Dag:  Onsdag 5 april 2017 
Plats:  Green Tech Park, Skara 
Tid:  10.00-13.00 

Seminariet är kostnadsfritt. Enklare förtäring ingår. 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom  
de gröna näringarna. Välkommen till SLU-campusområdet i Skara. 

 

Teknisk innovation inom trädgårdsodling – 
bidrar till hållbar och effektiv odling i växthus 

 

Fotograf Ulrika Åkesson 



 

Program  
 

10.00 Inledning Agroväst  

10.15 Heliospectra – Smart belysning upprätthåller automatiskt rätt ljusnivåer 
Johan Lindqvist presenterar Heliospectras verksamhet och deras innovativa lösning som 
automatiskt kan upprätthålla önskade ljus-nivåer i växthuset genom att använda sensorer och 
mjukvara som styr led-lampor. Till detta kopplas väderprognoser och energipriser för att optimera 
energiåtgången och därmed ger systemet i sig energibesparingar utöver de direkta besparingarna 
våra lampor ger. 

11.00 Ass Professor Wilco Ligterink – how to handle phenotyping in large scales 
Phenotyping research at WUR with specific emphasis on the GERMINATER package, an innovation 
that sets up individualized control system for automatic scoring and evaluation of germination for 
examples for tomato seeds. This part of the seminar will be in English. 

11.45 Diskussion 
Tid för diskussion och frågor. 

12.00  Enklare förtäring och mingel 
 
13.00 Avslut i caféet 

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 30-03-2017 
Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630 

 

Välkomna! 
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:  

Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan,  

Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE Research Institutes of Sweden 

Gröna Möten finansieras av:     

Kontaktperson för Gröna Möten är Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se   
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