Välkommen till Europas modernaste
ThermoSeed-anläggning
Eslöv, den 12 januari 2015

Välkommen på invigning med
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Lantmännen Lantbruk etablerar nu en ThermoSeed-anläggning i Eslöv för
biologiskt utsäde och fröer som kommer bli den modernaste i Europa.
Lantmännens satsning bidrar till att ersätta kemiskt bekämpningsmedel för både
svenskt och internationellt lantbruk. Vid invigningen finns även Lantmännens
ordförande Bengt-Olov Gunnarson och Lantmännen Lantbruks divisionschef
Johan Andersson med flera.

Program
14.00 Invigning av den nya anläggningen och tal av
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
14.30 Rundvandring på nya anläggningen och kaffebuffé
Plats: Lantmännen Lantbruk utsädesanläggningen,
Per Håkanssons väg 22, Eslöv.
OSA: Leif Johansson, leif.z.johansson@lantmannen.com

Välkommen!
Bengt-Olov Gunnarson och Johan Andersson

Thermoseed™ är ett sätt att behandla utsäde för att det ska blir resistent mot exempelvis svampangrepp. Processen
innebär behandling av utsäde med noga reglerad varm, fuktig luft under en bestämd tid. Metoden använder ånga
som behandlar utsädet enligt ett ”program” av olika temperaturer. Patentet är svenskt och togs fram i Uppsala som
ett samarbete mellan bland andra Lantmännen och SLU. ThermoSeed konkurrerar med kemisk betning både genom
lågt pris och hög effektivitet. Den första svenska Thermoseed-produktionen finns i anläggningen i Skara.
Läs gärna mer på www.bioagri.se/?p=30926&m=4371&topic=thermoseed_
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion,
som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.
Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra
varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare,
har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat
på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling
och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.
Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen
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