Minnesanteckning 5: 25/11 & 1/12 2020 . Telefonmöte med den operativa
sortgruppen inom Ämneskommittée Odlingsmaterial.
Deltagare:

Frånvaro:

Agenda

Ortrud Jäck SLU(ordf), Anders Ericsson Hushållningssällskapet, Oskar
Gustavsson Scandinavian Seed, Tina Henriksson Lantmännen, Nils
Yngvesson KWS, Magnus Halling SLU, Ola Hallin SLU /
Hushållningssällskapet, Mattias Hammarstedt Hushållningssällskapet,
Therese Christersson, Jordbruksverket, Anna Pettersson Jordbruksverket
Linda af Geijerstam Jordbruksverket, Ida Karlsson SLU,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av sekreterare
Mötesanteckningar från 19/8-mötet
Försöksutförande säsongen 2020
Bestämma mätare vårsådda arter 2021 konventionell och ekologisk provning
Betning av utsäde vårsådda sortförsök
Sjukdoms- och odlingsgraderingar i sortförsöken
Rapportering från omläggning/designgruppen
Utvärdering 2020 och principdiskussion om valideringsgruppens uppdrag och mandat
samt publicering enskilda försök
9. Analysgruppen
10. Första planering inför möte ämneskommitté Odlingsmaterial Linköping 26/1
11. Meddelande/rapporteringar
12. Övriga frågor
13. Nästa möte
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Anders E utsågs till att föra minnesanteckningar.
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Försöken 2020 diskuterades. Oskar lyfte frågan om förekommande
skillnader hos olika utförare av sortförsök, med syftet att få bättre och mer
standardiserade försök i hela landet. Mötet instämde i önskemålet.
Framfördes från beställare önskemål om ekonomiska konsekvenser för
uteblivna åtgärder, utöver dem som redan drabbar utföraren idag i form av
avdrag för ej utförda moment. Mötet beslutade att det är önskvärt med en
utbildnings/kalibreringsdag för sortförsök och att det är SLU som bör hålla
den. Frågan följs upp på nästa möte i januari. Vidare diskussioner rörande
utförande och kvalité fördes under punkten 12, övriga frågor
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Föregående protokoll lämnades efter att beslutat att punkten 5b,
bekämpning av kornfluga, som utgick tas upp under övriga frågor på detta
möte. (12b)

Mätare för vårgrödor 2021 beslutades. Grunden för
sammanställningsmätare är att de ska vara allmänt odlade och välprövade.
Listan över mängden certifierat utsäde är en bra utgångspunkt. Syntetiska
mätare med 3-4 ingående sorter är att föredra för att få stabila värden och

mjukare övergångar när nya sorter kommer in som mätare. I arter/serier
med få led är en enskild sort att föredra som mätare.

Beslutade mätare för 2021, styrande mätare i de enskilda försöken är
markerade med fet stil, nya mätarsorter är understrukna. Sorter kan
komma att ändras beroende på vilka sorter företag beslutar att prioritera.
Vårkorn (L7-401):

Planet, Irina, Dragoon, Laureate

Vårvete (L7-301):

Diskett, Happy, Sibelius

Tidig havre (L7-502):

Niklas

Tidigt vårkorn (L7-402): Anneli, Severi, SW Judit
Havre (L7-501):

Galant, Symphony, Nike, Delfin

Ärt (L7-610):

Ingrid

Oljeväxter:

Beslutas av SFO

Åkerböna (L7-613):

Tiffany, Taifun, Birgit, Sunrise,

Tröskmajs (L7-701)

Oförändrat

Ensilagemajs (L6-703)

Eko-sortprovning

Oförändrat

Tiffany ersätter Boxer annars oförändrat
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Behandling av utsädet 2021: Vårsäd och majs: Oförändrat
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Graderingar i sortförsöken

7

Omläggningsgruppen
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Valideringsgruppen

Svårt att idag se att det förekommit t.ex. en sjukdom i ett försök om det
blivit bortfiltrerat beroende på urvalskriterierna. Frågan blir löst med de
nya graderingsförsöken. Sjukdomsgraderingar i majs ska ske på den
bladnivå där angreppen syns tydligast (på samma sätt som i övriga grödor)

Frågan bordläggs

Magnus H redogjorde för SLUs syn på valideringsgruppen som en
rådgivande, men ej beslutande konstellation, för att avgöra om de enskilda

försöken ska ingå i sammanställningar eller ej. SLU är sedan beslutande
part. Beskrivningen delades av mötet.

Oskar G framförde en synpunkt att valideringsgruppen borde breddas med
en representant från Hushållningssällskapet. Denna synpunkt motsades av
flera deltagare och SLU beslutade att lämna den utan åtgärd.
Magnus H kommer att skriva ett pm för valideringsgruppens syfte,
sammansättning och arbetssätt.

Mötet betonade att valideringsgruppens arbete med höstgrödor är
prioriterat och vårgrödorna får vänta. Försöken ska även fortsättningsvis
vara dolda i NFTS till valideringsgruppens arbete är klart.
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Analysgruppen

Inget att rapportera

---------------------------------------------------------------------------------------------10

Mötet återupptogs den 1/12
Ämneskommitté

Beslutades att genomföra ÄK-mötet digitalt med hänvisning till Covid-19.
Dag 26/1-2021 Ett antal uppslag till mötet togs upp, t.ex. SLU kallar till
mötet.
* Fältforsk utredning av försökskvalité
*Priolistan

*Presentationer av resultat, förslag L7-130

* Vilka förväntningar finns på sortförsöken
* Analysgruppens arbete
* Med mera
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Rapporter
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Övriga frågor

Inget att rapportera
a) Kvalitets- och utförarfrågor

* Försökshandboken ska uppdateras rörande placering av försöken på
fältet och i växtföljden.

*Nils Y presenterade en tabell med ett urval av de senaste årens försök,
med fokus på antalet kasserade försök och vilken variation som funnits i
försöken. Meningen med tabellen är att belysa skillnader mellan olika län
och utförare. Mötet fann tabellerna intressanta och framförde önskemål om
att SLU tar ett huvudansvar för utvärdering av kvalité och utfallsprocent för
sortförsöken.
* Tina redogjorde för Lantmännens interna arbete med jämförelser mellan
olika utförare och försöksplatser för sortprovning.
* Alla var överens om att det är viktigt med öppenhet för att kunna behålla
nuvarande försöksvolymer.
* Bra med sammanställda listor som underlättar valideringsgruppens
arbete. Dessa bör skapas för alla grödor.
* Bas- och kompletterande försök är likvärdiga inom sortprovningen.

b) Therese C redogjorde för utfallet av kornflugeangrepp under 2020.
Framtagen skala 1-9 har använt och utfallet var i spannet 1-7. Förekomsten
har varit ganska allmän och klisterfällor bör finnas vid alla sortförsök i
vårvete. Jordbruksverket (VSC) kan vara behjälpliga med fällor och sträva
efter att placera prognosrutor i fält med sortförsök i vårvete.
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Nästa möte: Den 15/1 kl. 08:30, SLU kallar

Ordförande tackade alla och avslutade mötet
Vid tangenterna
Anders Ericsson

