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Sommermedhjælp til sygdomsbestemmelser i korn ved TystofteFonden 

TystofteFonden varetager og koordinerer gennemførelse af den lovbestemte sortsafprøvning af 
landbrugsplanter samt certificering af opformeringsmateriale af frø og sædekorn. 
Som led i sortsafprøvningen undersøges sorternes dyrknings- og brugsværdi i de koordinerede sorts- og 
Landsforsøg som gennemføres i et samarbejde mellem SEGES og TystofteFonden. 
Til at hjælpe med bedømmelse af plantesygdomme søger vi i en person perioden 15.05.2023 til 01.09.2023. 
Vi bor ved Skælskør, men vi skal køre rundt i hele Danmark for at besøge de 20 lokaliteter hvor 
observationsparcellerne ligger. 
Jobbet er oplagt for dig som enten er nyuddannet eller under uddannelse indenfor landbrugserhvervet og 
gerne vil udvide dit kendskab til plantesygdomme og deres bedømmelse. 

Arbejdet består af 
 Bedømmelse af kornsorternes modtagelighed for svampesygdomme samt registrering af deres

agronomiske egenskaber i observationsparceller fordelt over hele Danmark.
 Opgørelse af forsøg med havrecyste nematoder i forsøg ved Tystofte.
 Løbende opgaver i sorts- og Landsforsøgene ved Tystofte.

Om dig 
 Du er under uddannelse til jordbrugsteknolog, professionsbachelor i jordbrug, agronom eller

lignende. Evt. nyuddannet.
 Du har interesse for og basalt kendskab til plantepatologi.
 Du har kørekort og lyst til at køre personbil.
 Du er omhyggelig og har god ordenssans.
 Du har et godt farvesyn.
 Du er fleksibel med arbejdstid og har mulighed for at være væk hjemmefra i perioder af op til en

uges varighed.

Vi kan tilbyde:
 Oplæring i bedømmelse af naturligt forekommende svampesygdomme i korn.
 Løn efter gældende overenskomst for landbrugsansatte under 3F.
 Indblik i forsøgsarbejde ifm. gennemførelse af sorts- og Landsforsøgene.
 Ved tilsyn af forsøg i Jylland sørger vi for overnatning på hotel.
 Fri bolig på forsøgsstationen.
 Danmark på kryds og tværs.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til forsøgstekniker Susanne Sindberg på tlf. 50 80 84 60 eller 
mail sas@tystofte.dk eller koordinator for værdiafprøvningen Anders S. Larsen på tlf. 50 80 84 65 eller mail 
asl@tystofte.dk. 
Skriftlig ansøgning sendes hurtigst muligt, og senest d. 28. februar 2023 til Job@Tystofte.dk. 
Eller til:  

TystofteFonden 
Teglværksvej 10 
4230 Skælskør 
Mrk. ”Medhjælp til sygdomsbedømmelser” 


