Minnesanteckning telefonmöte nr 2: 4/4-2019 med den operativa
sortgruppen inom ämneskommitté Odlingsmaterial.
Deltagare: Magnus Halling SLU(ordf), Jannie Hagman SLU, Anders Ericsson
Hushållningssällskapet, Oskar Gustavsson Scandinavian Seed, Tina
Henriksson Lantmännen, Nils Yngvesson KWS,

Frånvaro:
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mattias Hammarstedt, Anna Pettersson SJV, Johan Lagerholm Lantmännen,
Linda af Geijerstam Jordbruksverket

Val av sekreterare
Mötesanteckningar från 20190109-mötet
Lägesrapport för anläggning av sortförsöken
Uppföljning av ÄK-Odlingsmaterial möte den 20190131
Tid för utförarmöten vår och sommar 2019
Övriga frågor
Nästa möte i juli

1

Anders E utsågs till att föra minnesanteckningar.

3

Magnus och Jannie meddelade att alla fältkort förutom majsförsöken i serie
L6-703 är färdigställda och publicerade på NFTS

2

P6 i protokollet ang. att få med olika resistensegenskaper som t.ex. mlo i
vårkorn kvarstår, ansvarig Magnus H. Jannie kompletterade mätarlistan
med Serenade för oljelin

Tina: Har besökt samtliga höstveteförsök förutom i N och F län.
Utvintringspåverkan i försöken i U och BC län. Dåligt skyltning och
markering överallt, gränsningen på Brunnby ojämn.

Oskar: Har besökt försök i Syd- och Västsverige. Viss utvintring i ett
rapsförsök i Vara. Dåligt med gränsning och skyltning generellt.

Nils: Markering av 1:a rutan saknas ofta. Viktigt att verklighet och NFTS
stämmer överens tex gällande antalet skydd, fallerar idag på några platser.

Oskar: Värdefullt att alla som besöker försöken fyller i besöksrapporter så
att alla kan ta del av observationer. Viktigt med återkoppling från
mottagarna av rapporterna (Jannie och Magnus) så att man vet att det blivit
registrerat.
4

Frågan från ÄK-möte om det är möjligt att mikromälta från sortförsöken
har inte undersökts till mötet. Tina informerade om at Ceraeallabbet har
möjlighet men vet inga priser, bara att maskinen tar 144 prov/körning.
Oklart hur mycket frövara som behövs för att göra analysen. Nils något

tveksam till värdet av metoden då analyser i Finland givit varierande
resultat. Magnus tar kontakt med Cereallab för att få reda på kostnader,
mängder och kapacitet.

5

Tidpunkterna för utförarmötena beslöts till 08.30 den 25/4 och 11/7.
Magnus kallar.

6

Övriga frågor.

Jannie har inte hittat någon ex-jobbare eller dylik för att genomföra en
halmvägningsundersökning. Intresset är fortsatt stort bland
sortägare/företrädare och rådgivning. Förslag att använda odlingstekniska
försök i höstvete och vårkorn för studien då dessa endast innehåller
marknadssorter. Inriktning på att använda två försök i varje serie (L7-150
och L7-426) Jannie arbetar vidare med frågan med målsättning att få till
vägningar under detta år.
I valideringsgruppen ersätter Oskar Gustavsson Karl-Oskar Andersson.
Magnus och Jannie redogjorde kort för hur arbetet i gruppen har fungerat.
Arbetet har i stort fungerat bra och inga förändringar av gruppens arbete
föreslogs.
Nils påpekade att försök utförda av andra än Hushållningssällskapet
fortfarande inte läggs upp i NFTS. Jannie tar tag i frågan igen.

7

Nästa möte blir den 12/7 kl. 08:30, Magnus kallar.
Vid tangenterna
Anders Ericsson

