Aktuellt från JTF
Summering av 2015
2015 blev ett fint år för JTF!
Vi startade i februari med teknikkonferens som vi arrangerade tillsammans med tidningen Lantmannen. Tack vare sponsring från KSLA samt bra föreläsare blev det lapp
på luckan och vi måste till och med tacka nej till de sista anmälningarna på grund av
platsbrist. Temat var tröskning och vi blandade teori och praktik med hjälp av representanter från de svenska tröskfirmorna, experter från Tyskland och från JTI – Institutet
för jordbruks- och miljöteknik.
I maj var det dags för årets resa. Denna gång runt Storsjön i Jämtland. Resan visade
prov på många framgångsrika verksamheter och gav inspiration till deltagarna att tänka
positivt och att vara modiga. Ett stort tack till Jan Fimmerstad och Eva-Marie Ingberg
som arrangerade resan.
Under Brunnby Lantbrukardagar delade vi ut stipendiet Silverbillen. Detta år gick priset
till de tre uppfinnarna Ola Rickardsson, Johan Larsson och Johan Rickardsson för
deras uppfinning GrowPro (TM), en produktplattform för enklare precisionsodling. Med
hjälp av denna modul kan lite äldre maskiner utnyttja modern GPS-teknik. Titta gärna
in på www.agronovum.com
Under året delades JTF:s resestipendium för studenter ut till Hans Alvemar. Hans fick
pengar för att besöka England där han besökte mässan Croptec, en konferens om
Controlled Traffic Farming (CTF) samt gårdsbesök på Flawborough Farms.
Vi ser gärna att fler söker stipendiet som delas ut till studenter som planerar en resa för
att lära sig mer om jordbrukets maskiner och/eller byggnader. Sammanlagt delar vi ut
15 000 kronor varje år. För mer information: www.jti.se/Jordbrukstekniska föreningen

Nästa år
2016 års resa går till Värmland den 26-27 maj. Spärra dessa dagar redan nu i din kalender!
Planer för en ny konferens pågår till hösten 2016. Preliminärt blir temat logistik och
torkteknik av spannmål.

Avslutningsvis …
… vill jag tillönska en fortsatt trevlig teknikhöst. Har du någon teknikintresserad vän så
är han/hon välkommen som medlem i JTF. Kontakta då eva-marie.ingberg@jti.se
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axel@tolefors.se
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