
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brassicakonferens 2021 

 
4 februari 
13.00. Introduktion 
Vad har vi att vänta oss av konferensen? HIR Skåne. 

13.15. Kål, kol och klimat   
Hur påverkar klimatet näringslivsklimatet och hur positionerar LRF 
de gröna näringarna i Sverige och globalt när det gäller hållbarhet.  
/Jens Berggren, hållbarhetsexpert, LRF  

13.40. Året 2020  
Kommer ni ihåg förra årets säsong?  
/Josefine Lundblad HIR Skåne, Ida Backström Växtskyddscentralen 

14.00. Kålodling i USA (New York)  
Trender och utmaningar i amerikansk produktion. På svenska!!!  
/Thomas Björkman, Cornell university 

14.30 Paus 

14.40 Hur bygger vi en hållbar grönsaksproduktion?  
Vad innebär det, hur ökar vi den och hur mäter vi jordhälsa? 
/Thomas Björkman 

15.10 Kålmalen – satans hantlangare 
Numer snarare regel än undantag. /Oskar Hansson, HIR Skåne 

15.30 Fika 

15.50 Vad styr kålväxters utveckling, och hur påverkar det kvalitet och 
lagring? 
När behövs kväve för stor skörd av bra kvalitet, odlingsplanering av broccoli och fysiologiska 
problem i lagrad vitkål. /Thomas Björkman  

 
16.20 Aktuella svenska försök i kål  
Appliceringsteknik mot kålmal och kålmjöllus /HIR Skåne 
Drönarteknik i kålodling /Igor Tihonov, Solvi 
Broccoliblad blir ny resurs /Marie Olsson SLU 

16.50. Summering  
 
 
 
 
 
 

4-5 februari - digitalt 
 



 
 
5 februari 
 
8.00 Fertiliser, plants and weed control  
Hur tänker man i England kring etablering och gödsling? /Andy Richardson, Allium and Brassica centre 
 

8.30 Future of pest control 
Reglering av Insekter och andra skadegörare är det stora bekymret i 
framtiden. /Andy Richardson 
 

8.50 Hur ska vi utveckla nya växtskyddsstrategier?  
Vad är de stora bekymren idag och vilka vägar finns det framåt? 
/Gruppdiskussion HIR 
 

 
09.30 Fikapaus  
 
 

09.50 Disease control, harvesting and crop storage 
Bra produkt in i lager kräver koll på sjukdomar och skonsam skörd /Andy Richardson 

 
10.20 Rhizoctonia  
Ny kartläggning av en av de bredaste jordbruna sjukdomarna /Sara 
Ragnarsson, Jordbruksverket 

 
10.40 Klumprot 
Finns det nåt vi kan göra? /Oskar Hansson – HIR 

 
11.00 Växtskydd i kålgrödorna 
Hur jobbar minor use-gruppen med tillgången av växtskyddsmedel? 
/Agneta Sundgren, LRF 

 
11.20 Sammanfattning av dagarna 
 
 
 

 
 

Välkommen till givande dagar! 

                                  


