Integrerad ogräsbekämpning i
praktiken
Att lyckas i kampen mot ogräs blir en av framtidens stora utmaningar. Aggressiva ogräs är på
frammarsch i Sverige, resistensproblemen ökar, utbudet av aktivsubstanser krymper och
viktiga aktivsubstanser är ”under attack”. För att vi kan klara oss framöver behövs
helhetstänkande, rätt verktyg, fingertoppskänsla och bra tajming. Verktygslådan är större än
du tror.
Det händer mycket på utvecklingsfronten. Under de nästa åren kommer avancerad teknik,
sensorer, robotteknik och digitalisering ge oss helt nya möjligheter i praktisk odling.
Integrerat växtskydd har ett gott syfte med mål att minska vårt beroende av kemiska
bekämpningsmedel.
Så hur gör vi det? I den här kursen får du lära dig att använda olika verktyg optimalt.
Kursen kommer att genomföras via videolänk (Teams) som skickas ut via mejl med en
instruktion på hur det fungerar efter anmälan.
Datum och tid: 1 februari, kl. 13.00-16.30
Anmäl dig här>>
Sista anmälningsdag är den 28 januari.

13.00-14.30

Inledning
Integrerat växtskydd (IPM) – mål och principer.
Växtföljdens betydelse och konkreta möjligheter för att undvika
herbicidresistens.
Konkreta strategier för integrerad bekämpning:
Renkavle, losta, råttsvingel.
Pågående forskning och utveckling.

14.30-14.45

Paus

14.45-16.30

”Falsk såbädd” i praktiken.
Perfekt etablering av grödan för maximal konkurrenskraft.
Mekanisk ogräsbekämpning - innan etablering och
i växande bestånd.
Tekniska innovationer: Sensorer, drönare, ogräsrobotar, elektriskt
bekämpningssystem.
Hur kan vi använda mellangrödor för att bekämpa ogräs?
Vad händer med glyfosat i framtiden? Hur vi klara oss utan
glyfosat?
Intressant inom Greppa näringen
Sammanfattning och avslutning

Föreläsare
Marcus Willert
Hilding Tornerhjelm

010-476 22 92 marcus.willert@hushallningssallskapet.se
010-476 22 73 Hilding.Tornerhjelm@hushallningssallskapet.se

Har du frågor, kontakta:
Marcus Willert, tel. 010-476 22 92 marcus.willert@hushallningssallskapet.se

Välkommen!
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket,
LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.
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