Snytbaggemodellen – ett nytt hjälpmedel för bättre
föryngringar!
SLU inbjuder till en halvdags workshop som ska hjälpa dig att välja de bästa
föryngringsmetoderna för att få hög överlevnad till lägsta möjliga kostnad.
Snytbaggen är en mycket allvarlig skadegörare i våra föryngringar, men vi kan
påverka skadornas omfattning genom olika val av föryngringsåtgärder. Som deltagare
får du prova på vårt nya datorhjälpmedel ”Snytbaggemodellen”. Med hjälp av den kan
du testa olika föryngringsmetoders påverkan på plantöverlevnad och kostnad. Du kan
själv välja metod att föryngra hygget genom att välja bland t.ex. hyggets ålder, typ av
plantskydd, markberedningsmetod och plantans storlek och snabbt få en prognos på
hur föryngringen lyckades.
Vi vänder oss till dig som är intresserad av föryngringsfrågor i egenskapen av
rådgivare, förvaltare eller lärare och vill använda datorns möjligheter. Du behöver
däremot inga djupa kunskaper om datorer för att använda modellen.
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Mål
Efter workshopen:
• Vara en duktig användare av datormodellen och använda den i arbetet
• Kunna välja optimal föryngringsmetod för högsta plantöverlevnad till lägsta
kostnad

Program
Vi startar kl. 9.00 med fika. Programmet börjar kl. 9.30.
Lunch kl. 12.00-13.00
Avslutning kl.14.00
Innehåll under dagen:
• Hur lyckas skogsbruket med föryngringarna?
• Vilka skogliga åtgärder finns mot snytbaggeskador
• Snytbaggemodellen – så funkar den
• Övningar med Snytbaggemodellen
För mer information om innehållet kontakta:
Magnus Petersson, SLU, Asa försökspark, 0472-263181
Kristina Wallertz, SLU, Asa försökspark, 0472-263172
Urban Nilsson, SLU, Sydsvensk skogsvetenskap. 040-415193

Praktisk information
Du kan välja på tre platser under mars 2010
• Älmhult – 5 mars (anmälan senast 1 mars)
• Hultsfred – 18 mars (anmälan senast 11 mars)
• Borås – 25 mars (anmälan senast 18 mars)
Om du vill ta med egen dator går det naturligtvis bra men vi har datorer på plats.
Kostnad: 200 kr/person, förmiddagsfika och lunch ingår.

Anmälan till:
Carina Härlin, SLU, Asa försökspark, e-post: carina.harlin@esf.slu.se
tfn. 0472-263178.

Hitta till platserna
Älmhult
5 mars (fredag)

Hultsfred
18 mars (torsdag)

Borås
25 mars (torsdag)

Adress:
Haganässkolan
Östra esplanaden
Älmhult

Adress:
Metropol,
Campus Hultsfred
Transportgatan 4
Hultsfred

Adress:
Folkuniversitetet
Södra Kyrkogatan 33
503 34 Borås

Gå in genom huvud-entrén
och sedan t.v. Välj Bkorridoren och Sal B3

