Minnesanteckning telefonmöte nr 3: 12/7-2019. Telefonmöte med den
operativa sortgruppen inom ämneskommitte Odlingsmaterial.
Deltagare: Magnus Halling SLU(ordf), Jannie Hagman SLU, Anders Ericsson
Hushållningssällskapet, Oskar Gustavsson Scandinavian Seed, Tina
Henriksson Lantmännen, Nils Yngvesson KWS, Linda af Geijerstam
Jordbruksverket och Ida Karlsson SLU.

Frånvaro:
Agenda

Mattias Hammarstedt, Anna Pettersson SJV och Johan Lagerholm
Lantmännen.

1. Val av sekreterare
2. Mötesanteckningar från 20190404-mötet
3. Inbjudningar höstsådd 2019/2020
a. Betning höstsådden – någon förändring?
b. Anmälan till sortprovning hösten 2019.
4. CL- sorter i ordinarie sortprovning i höstraps
5. Vintergradering i höstraps
6. Viktiga frågor från försöksutförande 2019 – ev. uppföljning utförarmöte 11 juni
7. Planering inför kommittémötet Odlingsmaterial i Linköping torsdag 3 oktober
8. Övriga frågor
9. Nästa möte
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Anders E utsågs till att föra minnesanteckningar.
Föregående protokoll kommenterades:

P4 angående mikromältning på Cereallab, Magnus H tar förnyad kontakt.

P6 Ex-jobbare funnen, se vidare p 8 i detta protokoll. Försök utförda av
andra än Hushållningssällskapet finns nu upplagda på Fältforsk och är
synliga i NFTS.

a) Förutsatt att det går att få fram preparat så blir det ingen förändring i
betning av höstsäd (utsädet betas med 200 ml Celest Extra Formula M &
200 ml Deter FS 250/dt.). Tina H kontaktat Bayer för leverans av Deter.

b) Ingen förändring sedan föregående år, för höstkorn och höstråg skall
anmälan av sort ske senast den 9:e augusti och leverans av utsädet senast
den 30:e augusti.
För höstrågvete och höstvete gäller anmälan den 23:e augusti och leverans
av utsäde den 6:e september.
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Svensk Raps har meddelat att de anser att de följer alla regler i sina försök
och att de äger frågan. Lantbrukare har enligt uppgift påverkats av CLsorter (svårigheter att få bort spillplantor) i sockerbetsodling. Mötet

beslutade att tydliggöra i pm och på fältkort om CL-sorter förekommer och
vilka de i så fall är. Viktigt att utförarna informerar försöksvärdarna om ev.
CL-sorter så att lantbrukarna vet vad som händer på deras fält och att de
kan sätta in rätt åtgärder för att förhindra att problem uppstår.
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Mötet diskuterade begreppen planttäthet och vinterhärdighet. Det
förekommer att man delar graderingen ”Planttäthet Vår” med ”Planttäthet
Höst” och låter kvoten bli en vinterhärdighetssiffra. Det är tveksamt att få in
hela vinterhärdigheten med denna metod eftersom förändringen av
planttätheten bara står för en del av vinterns påverkan. Tidpunkten för
graderingen är också kritisk.
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En fråga som togs upp under utförarmötet den 11/7 var vilket mandat det
mötet har att fatta bindande beslut. Svaret på frågan är att utförarmötet
inte har någon formell beslutsrätt om försök t.ex. ska kasseras. Om alla
berörda parter är överens i en fråga är det dock rimligt att ändå fatta ett
inriktningsbeslut att t.ex. avbryta ett försök. Beslutsrätten ligger hos den
som är ansvarig för försöksserien.
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Inför ämneskommittémötet lyftes två frågor som ska avhandlas där.

a) Den beslutade analysgruppens arbete behöver komma igång, Jannie H
kontaktar sammankallande för gruppen.
b) Omläggningsarbetet av försöksdesignen för sortprovningen behöver
intensifieras och en tidsplan tas fram. Anders E sammankallar
arbetsgruppen.
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Begreppet pheno-typing (besiktning av försök från luften med t.ex.
drönare) diskuterades. Intressant teknik som behöver utvecklas för att få
högre användbarhet. Tina H tillfrågar sina tekniker om de kan förevisa på
ett ÄK-möte.

Nils Y framförde önskemål om sänkningar av utsädesmängderna i
hybridhöstråg och hybridhöstkorn. Frågan kommenterades kort. Det är för
sent att göra något till 2020. Frågan är väl diskuterad tidigare, men har det
framkommit något nytt? Lantbrukarna känner inte igen sig. Rådgivningen
räknar ekonomi med sortförsöken som underlag, men Magnus framförde
att hybridsorterna inte missgynnas i provningen av de nuvarande
utsädesmängderna. Beslutades att inte ändra något inför 2020.

En ex-jobbare för halmvägning av olika marknadssorter är funnen. Jannie
H har tagit fram ett PM för halmvägningen, som kommer att ske i två försök
vardera i serierna L7-150 (sort-N-höstvete) och L7-426 (sort-N-vårkorn)
under hösten.

Önskemål om en gemensam skrivning över hur sortprovningen i Sverige
går till och hur ansvarsfördelningen ser. Magnus H tar fram ett förslag.

Årets sammanställningar av sortförsöken kommer att göras i det nya
systemet direkt med statistikprogrammet utifrån xml-filer som exporteras
årsvis från NFTS. Den gamla databasen Superbase stängs ner vid årsskiftet.

SLU meddelade att Ortrud Gäck och Ida Karlsson kommer att ta över Jannie
Hagmans arbetsuppgifter gällande sortprovningen när Jannie går i pension
från årsskiftet.
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Nästa möte blir den 29/8 kl. 08:30, Magnus kallar.
Vid tangenterna
Anders Ericsson

