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Ämneskommitté odlingsmaterial
•

Mål:
• identifiera och formulera forskningsfrågor
• presentera resultat inom området sorter, odlingsteknik och provning.

•

Vision: mötesplats för alla intressenter inom området sorter,
odlingsteknik och provning

•

Inkludera andra arter som oljeväxter, trindsäd, fiberväxter, sockerbetor
och potatis

•

Verkar för ökad kvalitet i fältförsöken

•

Operativa verksamheter runt sortprovningen sker i operativa
sortgruppen (kontinuerlig kontakt och telefonmöten)

•

Vid behov arrangeras temadagar med andra ämneskommittéer som
t.ex. odlingssystem och ogräs/växtskydd

•

Kommittéens hemsida: http://www.slu.se/fakulteter/nj/omfakulteten/centrumbildningar-och-storreforskningsplattformar/faltforsk/ak/odlingsmaterial/

Organisation och möten 2016
• Ordförande: Magnus Halling, SLU, Uppsala
• Sekreterare: Anders Ericsson, Hushållningssällskapet, Västerås

• Huvudmöten öppna för alla. Två per år ( ca20-tal
deltagare). Mitten februari och början oktober (9/2 och 6/10
år 2016).
• Deltagare: Forskare, försöksutförare, rådgivare, myndigheter och
utsädes/förädlingsföretag

• Utförargrupp Odlingsmaterial. Öppen för berörda. Två
telefonmöten per år. Slutet april och slutet juli (26/4, 13/7 år
2016).
• Aktuella frågor runt sortförsöken efter vintern och inför skörd
•

Deltagare: Forskare, försöksutförare, rådgivare, myndigheter och
utsädes/förädlingsföretag

Organisation och möten - forts
• Operativ sortgrupp. Utsedda medlemmar.
• Operativa frågor runt sortprovningen. Sammankallas när det
behövs. Fem möten under 2016 (19/1, 5/4, 19/7, 17/8 och 28/11)
Länk protokoll: http://www.slu.se/fakulteter/nj/omfakulteten/centrumbildningar-och-storreforskningsplattformar/faltforsk/ak/odlingsmaterial/sorterprovning/
• Medlemmar (9 st):
Magnus Halling, SLU (sammankallande)
Jannie Hagman, SLU
Karl-Oskar Andersson, Scandinavian Seed
Tina Henriksson, Lantmännen
Anders Ericsson, försöksledare, Hushållningssällskapet,
Västerås
Gunnel Andersson, Växtskyddscentralen (SJV), Kalmar
Nils Yngveson, ansvarsområde stråsäd, KWS
Johan Lagerholm, Växtråd, rådgivare, Norrköping
Anna Pettersson, Växtregelenheten (SJV), Jönköping

Arbetsfördelning sortprovning 2017
• Jannie Hagman, SLU:
•
•
•
•

Höst- och vårsådd raps
Höst- och vårsådd vete
Rågvete
Höstråg

• Magnus Halling, SLU:
•
•
•
•
•
•
•

Höst- och vårkorn (tidig och normal)
Havre (tidig och normal)
Ärter
Åkerbönor
Sockerbetor
Ensilage- och kärnmajs
Vallarter

