
 

 

Välkommen på 

Temadag om växtskydd i frilandsgrönsaker 
 

Dagen vänder sig till alla produktionsinriktningar - IP Sigill, Global GAP, KRAV och EU-eko 

26 februari 2020  

Plats: Erikslund, Åstorpsvägen 15, 262 96 ÄNGELHOLM 
 

Dagen startar med program med fokus på rotfrukter. Från 11.45 blir det punkter av intresse 
för alla som producerar grönsaker. Från 14.50 har programmet fokus på planterade grödor. 
Reservation för någon mindre ändring i programmet. 

Del 1. Fokus rotfrukter  

8.00 Välkomna!  

8.10 Året som gått- rotfrukter 2019, summering av säsongen 
Ida Backström - Växtskyddscentralen Alnarp 

8.30 Utländsk utblick. Lägesrapport från övriga Europa 
HIR Skåne 

8.40  Mekanisk och termisk ogräshantering på bädd  
- Praktiska erfarenheter från odling i sådda kulturer på bädd  
Anders Persson  

9.00 Alternativ till diqvat före uppkomst? 
- Försök och ogrässtrategier i morot, palsternacka och betor  
Stina Andersson, HIR Skåne och Gunilla Persson, Nordisk Alkali 

9.20 Fika 

9.50 Daggradsmodell sanering av rotgallnematoden M. hapla 
Stina Andersson HIR Skåne  

10.00 Insekter i rotfrukter - Jordfly, morotsfluga, morotsbladloppa m fl 
HIR Skåne och Jordbruksverket 

10.20 Acrothecium, nya forskningsresultat 
Jordbruksverket/Agro Plantarum 

Del 2. Allmänt program  

10.45 Optimal etablering, bördighet och nya betningsmöjligheter 
- Kemisk betning försvinner – vikten av god jordhälsa 
- Nya betningsprojekt – biologisk betning 
HIR Skåne och Agro Plantarum 
 



 

 

11.15 Minskat matsvinn en win-win för alla! 

- Mer från gården ska nå butik och konsument. Vilka problem ser ni 
odlare?  Hur kan vi få bättre uppföljning för att synliggöra problemen?  
Karin Lindow, Jordbruksverket 

12.00   Lunch 

13.00 Ny teknik att hantera ogräs bl.a. från Agritechnica 
Frans Johnsson, Jordbruksverket Alnarp 

13.20 Minor use ─ projektet  
Agneta Sundgren, LRF 

13.50  Nytt om biologiska och kemiska preparat från växtskyddsfirmorna 

14.30 Fika 

Del 3. Fokus planterade grödor, kål, sallat m.m. 

14.50 Året som gått 2019 planterade grödor summering av säsongen 
Ida Backström - Växtskyddscentralen Alnarp 

15.15 Insekter i planterade grödor – ett axplock 
HIR Skåne 

15.35 Kålmal - resistenstest 
Sara Ragnarsson – Jordbruksverket 

15.50  Avslutning med quizz 

 
Vi hoppas på en givande dag och ser fram emot att träffa er alla! 

 

 

Anmäl dig här senast den 20 februari 2020!  

https://hushallningssallskapet.se/kalender/gronsakstraff/ 

Frågor kontakta: anna-mia.bjorkholm@hushallningssallskapet.se, 0708-94 53 71.  

 

Temadagen genomförs som ett samarbete mellan Jordbruksverket och HIR Skåne. Då dagen 
delvis finansieras med medel från Jordbruksverket och Länsstyrelsen Skåne behöver du 
uppge namn, adress och personnummer vid din anmälan. 

Kostnad för informationsdagen inklusive lunch och fika är 890 kr. Detta 
faktureras. Anmälan är bindande. 
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