
Kvalitetsutmaningar i spannmålsvärdekedjan

ODLING OCH KVALITETSSEMINARIUM 
 
Nätverket för Odling och kvalitet bjuder in till årligt nationellt seminarium med spannmåls-
kvalité i fokus. Vi träffas och diskuterar bland annat proteinhalter, mykotoxiner och ergotal-
kaloider. Under dagen hålls även en visning av RISE torkningscontainer. 
 
Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är intresserad av ny kunskap om 
odling och kvalitet. Nätverket för odling och kvalitet arrangerar mötet tillsammans med 
Agroväst Gröna Möten. 
 
Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger 
i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761078173. Anmäl dig i 
formuläret nedan senast söndag 24 april. Varmt välkommen! 
 
Om nätverket: Startades av Agroväst i början av maj 2017 och fokuserar på effekter av od-
lingsmiljö och odlingsåtgärder på spannmålskvalitet med särskilt fokus på Fusarium och 
Fusariumtoxiner. Här kan du läsa mer >>>

SKARABORG28 APRIL, 2022 09:15 - 15:30 NATURBRUKSSKOLAN UDDETORP

Samarrangörer

Gröna Möten är en 
oberoende mötesplats för dig i gröna näringar. 

https://agrovast.se/projektinitiativ/natverket-for-odling-och-kvalitet/


Program
09.15 Drop in och kaffe 
Kaffe serveras i Uddetorp matsal 

09.45 Välkomsthälsning samt toxinläget skörd 2021 
Madeleine Vendel och Thomas Börjesson, Agroväst, hälsar välkomna. Thomas informerar kort om läget vad 
gäller mykotoxiner i svensk spannmål 2021. 

10.00 Safety issues in milling oats – A north European Perspective 
Jens. Chr. Meyer, H. & J. Brüggen KG, sammanfattar sina erfarenheter som kvalitetsansvarig på Brüggen, som 
köper havre från större delen av norra Europa.

10.45 Metodik för kontroll av ergotalkaloider 
Hanna Tidblom, TrioLab, berättar om det senaste vad gäller analysteknik för ergotalkaloider. Gränsvärden har 
nyligen införts och det finns olika analystekniker att tillgå. ELISA tekniken är på gång att erbjudas kunder och 
Eurofins berättar om status för deras validering av metoden.

11.15 Kvalitetsutmaningar med rekorddyra insatsvaror 
CG Pettersson, Lantmännen, beskriver hur kriget i Ukraina påverkar försörjningen av spannmål och 
foderråvaror. 

11.45 Handel med spannmål och foder. Dagsläge och hur framtiden kan se ut. 
Victor Ebel, Svenska Foder, sammanfattar vilka utmaningar man ser framför sig för att säkra kvalitetskraven i 
spannmålen med dagens rekordhöga priser på gödsel och växtskyddsmedel. 

12.15 Lunch 
Uddetorp Matsal

13.00 Utveckling av torkstrategier för spannmål 
Hugo Westlin, RISE, berättar om det Vinnova projekt som de arbetar med för att utforma mer energieffektiva 
torkstrategier tillsammans med bl.a. torktillverkare och Lantmännen. Hugo leder också ett studiebesök i 
deras testanläggning som är belägen på Uddetorpsskolan. 

14.00 Management of food safety issues related to mycotoxins in Spain 
Sonia Marin, Universitet i Lleida, berättar om läget vad gäller mykotoxinproblematiken i Spanien och 
summe-rar hennes arbete med HIS-NIR för detektion av Fusariumtoxiner.

14.30 Perkin Elmer´s solution for Mycotoxin Analysis at grain reception 
Swapna Gone, Perkin Elmer, presenterar deras lösning för snabb-bestämning av mykotoxiner i spannmål. 

 14.50 Sammanfattning 

 15.00 Kaffe och avslutning


