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15 tävlingsbidrag får tävla vidare i Agtech
Challenge!
Det är med stor glädje som Hushållningssällskapets Agtech Challenge nu kan börja med att
presentera fyra tävlingsbidrag!
Tävlingsjuryn har nu granskat alla de 51 anmälda bidragen. Målsättningen var att hitta de 15
bidragen som bäst uppfyllde tävlingskriterierna värdeskapande, användarnytta och hållbarhet. De
bidrag som tävlar vidare kommer från hela Sverige, har bredd och en hög kvalitet.
Under januari till i mitten av mars har alla tävlingsbidragen gjort en plan och budget för sin
utveckling av konceptet. Vidare har varje tävlingsbidrag fått en coach, som är en expert från
Hushållningssällskapet.

Läs mer om Agtech Callenge

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47425B4370464A5D4273404B59/4443594772434559457944415F4371
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CWF – Controlled Weed Farming
CWF är en nykläckt benämning över odlingsåtgärder som gemensamt skapar förutsättningar för
en långsiktigt hållbar odlings- och ogrässtrategi. Minimal bearbetning, direktsådd,
centimeternoggrannhet och växtföljdsplanering är några av de åtgärder som samverkar i ett
projekt som vi nu hoppas ska leda till bland annat säkrare etableringsmetoder, minskande
ogräsbank och ett ännu grönare och friskare odlingslandskap. Vi involverar såväl föregående som
nuvarande och blivande gröda i systemet.
Ansvarig: Martin Krokstorp
Coach: Ulrika Nilsson, Miljörådgivare HIR Skåne AB
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Solkol
Solenergi och vindkraft bidrar till allt större variationer på elmarknaden. Vår idé är att använda
effektöverskott från solenergi för att tillverka biokol ur lantbrukets eller skogens överblivna
biomaterial. Biokol ökar bördigheten, vilket är intressant för jordbruk, trädgård och i stadsmiljö.
Fokus i detta projekt är potatisodling. Att tillverka och använda biokol på ett hållbart sätt kopplar
an till marknaden för kolsänksrätter, skapar ett positivt kretslopp och är positivt för klimatet.
Ansvarig: Henric Andersson
Coach: Anton Liedgren, Byggnads- och Energirådgivare HS Konsult AB, Hushållningssällskapet

Flexrow - en ny teknik för optimalt
radavstånd
https://www.anpdm.com/newsletterweb/47425B4370464A5D4273404B59/4443594772434559457944415F4371
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Att placera frön på optimalt radavstånd från varandra är viktigt för ett högproduktivt jordbruk. En
knapptryckning i traktorhytten är allt som behövs när Flexrow-tekniken ställer om såmaskinens
radindelning för nästa gröda. Detta tar då 3–4 minuter, att jämföra med cirka 16 timmar idag.
Tekniken möjliggör även distribution av gödning och utsäde till varje radenhet från en central
enhet. Samma Flexrow-maskin kan alltså användas flexibelt för sådd, gödning och radhackning
(mekanisk ogräsbekämpning) för många olika grödor och det på samma arbetsdag.
Ansvarig: Magnus Landberg
Coach: Eva Edin, Förskning och utveckling HS Konsult AB, Hushållningssällskapet

Fieldgofer 2.0 – Ny typ av fältrobot för bland
annat gödningsspridning
Kraven på lantbrukets effektivitet har ökat samtidigt som det blivit svårt att rekrytera arbetskraft.
Det har lett till större och tyngre maskiner, vilket skapar nya problem. Ett är markpackning som
minskar skördarna och ökar utsläppen av växthusgaser. Nu presenteras en uppfinning som löser
flera problem på en gång: Robotsystemet Fieldgofer 2.0. Roboten kan bära med sig
mineralgödsel och därmed sprida gödningen medan lantbrukaren lastar containrar. Den lastar på
själv och styrs av smarta sensorer.
Ansvarig: Karola Reuterström
Coach: Emma Persson, Vatten – och Växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Kalmar
Kronoberg Blekinge
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Tillsammans skapar vi digital utveckling och innovation för hållbara lantbruk
i Sverige
Har du frågor eller synpunkter kontakta projektledare Ulla Frisk
ulla.frisk@hushallningssallskapet.se
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