Minnesanteckning utförarmöte inom Odlingsmaterial nr 1 20200424
Inbjudan gäller utförare och andra som vill få en överblick över de övervintrande ettåriga försöken.
Deltagare:
Magnus Halling, Anna Pettersson, Christer Persson, Evelin Johansson, Oskar Gustavsson, Helena
Håkansson, Katarina Holstmark, Erik Ekre, Tina Henriksson, Ulrika Dyrlund Martinsson, SvenÅke Rydell, Ida Karlsson, Sofie Eriksson, Ortrud Jäck, Therese Christersson, Erik Jönsson, Ola
Sixtensson och Nils Yngveson
Mötestid: 8:30-10:00
Vid användning av vanlig telefon: ring +46 (18) 278780 och slå in 6383729#
1.
2.
3.
4.

Godkännande av dagordningen. Godkändes
Val av sekreterare. Sofie Erikson
Föregående protokoll - inget
Rapporter angående läget i landet för övervintrande sortförsök i ettåriga arter : Rapportfil
bifogas. Avvikelser i några försök. I övrigt bra
Skåne, Ulrika och Helena: Regnig höst och vinter. Nu mycket torrt. Just nu skyltas och
stickas försök. OS7-027-A2020-005, försöket ojämnt pga torka. Ingen skörd.
L7-0130M2020-001, Diskussion om skörd eller inte. Graderingar borde göras enligt
utförare. 2a såtidpunkt ej användbar.
Animaliebältet, Erik Ekre: Ingen vårsådd än i Jönköping pga kyla.
L7-0201-2020-007, H län, ligger på samma plats som sortförsök råg 2018. Kolla upp arvsäd.
R7-7112-A2020-001 Gotland, ej satt saknar sorter, osäkert om de är på väg.
OS7-021-2020-004, Tunt bestånd och insektsskador.
Västra Götaland, Evelin: Mycket torrt nu, men det har stått vatten på många fält innan.
OS7-027-2020-009. Mycket örtogräs och vatten som stått. Rekommendation att stryka.
Ekoförsök på Lanna sådda. Ska radhackas. Ej satt matpotatis R7-7112-2020-002, inväntar
saknade sorter.
Östergötland, Sven-Åke: All vårsäd sådd.
OS7-021-2020-001. Älg betat vissa led, samma tendens som på Grästorp.
OS7-027-2020-001 och 002 Frostskador i vissa led.
HS Konsult, Sofie: Kallt, torrt. Det mesta sått , men ingen uppkomst.
L7-0101-2020-009 Stora djurskador i flertalet parceller. Mest i upprepning 1 bör ej skördas.
Ny gradering bör göras då plantor på skadeplats kan hämta sig. Stryka enskilda rutor.
L7-0101-2020-010 Gradient, svagare plantor i början av alla upprepningar. Notering måste
göras i NFTS. Ev stryka skörd i dessa parceller/miniblock.
L7-0212-A2020-002 Mycket spillsäd. Ingen skörd. Rekommendation kasseras
L7-0215-A2020-003 Mycket spillsäd och vattenskada i delar av försöket. Ingen skörd.
Rekommendation kasseras
L7-0822-2020-002 Sådd och såplan i NFTS stämmer inte. Ska kontrolleras och rätt såplan
ska läggas upp.
Agrolab
OS7-021-2020-007 och OS7-027-2020-007. Mycket arvsäd. Rekommendation kasseras
Genomgång besöksrapporter. Hur ska utföraren få tillgång till informationen. Räcker inte
på dessa möten. Kan SLU skicka ut en lista med ett kortare intervall. Besöksrapporterna blir
då mer användbara. Går listorna att göra lättare i NFTS? Kommentarer från besöksrapporter
ingår i text ovan.
5. Information. Coronasitutaionen gicks igenom hos utförare. Ingen har hittills drabbats av sjuk
personal. Många är strikta att inte ta emot besökare inomhus och max en person per bil vid

transporter. SLU avvaktar med vårbesiktningar som ligger längre bort än två timmars
bilresa.
6. Övriga frågor Uppdatering angående förändring (omläggning) av sortförsökgraderingsförsök. Inte klart att genomföras vid sådden hösten 2020.
7. Tid nästa telefon/skypemöte är fredag 7 juli kl. 10:00
8. Avslutning
Tidigare protokoll och inbjudningar Odlingsmaterial finns på länken:
https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storreforskningsplattformar/faltforsk/aktuellt1/

