Protokoll fört vid möte med ämneskommitté Odlingsmaterial
i Linköping 2019-01-31
DAGORDNING:
1. Välkommen, presentationer
2. Val av sekreterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Förra mötets minnesanteckningar (20181004)
5. Forskningsidéer och ansökningar inom ämnesområdet
6. Korta presentationer av aktuella projekt inom ämnesområdet
7. Mötestema: Från sådd till rapport med fältförsök som arbetsmetod
a. Uppdatering av Försökshandboken
b. Krav från beställaren
c. Erfarenhet från utförare
d. Besöksrapporter och besiktningar
e. Statistisk granskning
f. När skall man kassera försök/led?
g. Sammanfattande diskussion
h. Uppföljning hur goda exempel ser ut
8. Operativa sortgruppen
a. Rapportering aktuella frågor och beslut
b. Blockbehandling av svamp- och insektspreparat säsongen 2019
10. Ekologiska provningen 2019
11. Information om applikationen www.sortval.se
12. Övriga frågor
13. Nästa möte i oktober 2019
14. Avslutning
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Välkommen
Ordförande Magnus Halling, SLU, hälsade alla välkomna.
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Val av sekreterare
Anders Ericsson, Hushållningssällskapet, valdes till sekreterare.
Föreläsarnas presentationer skickas ut separat av Magnus H
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Godkännande av dagordning
Ordförande läste upp dagordningen som godkändes.
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Föregående protokoll
Magnus H redogjorde kort för föregående protokoll. Punkt 6 kommenterades av
Peter Lindberg från FOSS, nätverket i Danmark är inte öppet som det beskrivs i
protokollet.
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Forskningsidéer
Karl-Oskar Andersson, Scandinavian Seed, betonade att sorters halmavkastning är
en viktig parameter och önskar att vägning av halmen kan ske under året i några
försök. SSd är också intresserade av mikromältning i sortförsöken i vårkorn. Mats
Olsson Sörensson, Syngenta, lyfte frågan om behovet av axräkning i
maltkornssorterna. Operativa gruppen jobbar vidare med frågorna.
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Presentationer
Se punkt 9
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Från sort till rapport
a) Magnus H meddelade att försökshandboken uppdateras. Hela kapitel två ska
bytas ut. Den nya versionen är snart klar och det kommer att meddelas via mejl
när den är klar. Angående graderingar så ska fältgraderingarna även
fortsättningsvis ske med procentskala (0–100%). Eventuell komplettering med
den nio-gradig skalan kan ske i sammanställningsfasen.
b) Tina Henriksson, Lantmännen, redogjorde för beställarnas önskemål och krav
på sortförsökens utförande och utseende.
c) Anders E, redogjorde för utförarnas synpunkter på beställningarna av
sortförsök.
d) Magnus H pratade om SLUs arbete med fältbesiktningar av försöken och
vikten av att så många som möjligt utnyttjar möjligheten att fylla i
besöksrapporterna i NFTS.
e) Johannes Forkman, SLU, redogjorde för de statistiska beräkningarna som görs
på försöks- och sammanställningsnivå.
f) Magnus H redogjorde för arbetet med kassation och underlagen för dem.
g) Diskussion, axplock i punktform
1. Gunnel A betonade vikten av att all personal informeras om förändringar i
försökshandboken
2. Magnus H föreslog att en lista tas fram där olika utförares utmärkning av
försök framgår. Hur de markerar ruta 1, etc. Ju mer utförarna kan göra lika,
desto bättre.
3. Mats O från Syngenta framförde att det vore värdefullt om det fanns
möjlighet att drönarfotografera höstrapsförsöken i mitten av sommaren.
4. Magnus H lyfte fram att växtskyddscentralenas möjlighet att bidra med
information då de är mycket i fält under säsongen.
5. Jan-Olof Karlsson, Hushållningssällskapet Kalmar, förde fram idén att man
i framtiden kanske kan drönarfoto försöken mer regelbundet, efter
utvecklingsstadium t.ex.
h) Punkten avhandlades flyktigt, konstaterades att det är svårt att få till möten i
fält under säsongen.
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Operativa sortgruppen
a) Anders E redogjorde kort för operativa sortgruppens arbete.
b) Gunnel Andersson, Jordbruksverkets växtskyddscentral, meddelade att
blockbehandlingarna i höstsäd blir oförändrat, att Fastac ersätter Karate som
insekticid i vårsäden och att en behandling med Biscaya mot bönsmyg i åkerböna
ska sättas in i DC 65-67
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Presentation
Peter Lindberg från FOSS informerade om deras maskin EyeFoss som med hjälp
av laserteknik skapar ”bilder” av varje enskild kärna och utifrån dessa bestämmer
andelen skadade och grodda kärnor samt tusenkornvikten hos partiet. Maskinen
använd sedan 2018 av danska DAKOFO. Kapaciteten uppges till 14 prov/timme.
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Ekologisk sortprovning
Jannie H informerade om vikten av att ha varje enskilt försök i eko-sortprovningen
under särskild uppsikt under säsongen då antalet försök är väldigt lågt. Informerade
också om att firmor eller andra aktörer kan köpa in sig i ekosortförsöken om de
vill.
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Sortval.se
Magnus H informerade om att ensilagemajs är på väg att läggas in i Sortval.se
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Övriga frågor
Inga övriga frågor
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Nästa möte
Nästa möte den 3/10-2019 i Linköping. Magnus H kallar.
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Avslutning
Magnus H tackade alla för deras bidrag och engagemang och förklarade mötet
avslutat.

