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NBR har beviljats anslag från 
industridoktorandsatsningen 
LivsID tillsammans med SLU 
Alnarp. William English börjar 
sin forskarutbildning i juni 
månad i år. Han är 36 år gam-
mal och bor i Malmö tillsam-
mans med fru och dotter på 
två och ett halvt år. 

– Som forskare vid NBR kom-
mer mitt fokus att vara lagring. 
Det jag huvudsakligen ska jobba 
med är ett femårigt projekt om 
metoder för att minska socker-
förluster i stukor och hantera 
lagringsbaserade risker.

– Jag kommer bland annat 
att undersöka hur täcknings-
metoder, storlek på betor, be-
tornas fysiska egenskaper och  
skördemetod påverkar förlus-
terna. Detta arbete kommer att 
genomföras tillsammans med 
SLU, och planen är att doktore-
ra på våren år 2023.

– Utöver mitt projekt kom-
mer jag att jobba med integre-
ringen av fjärranalys (sensorer 
och drönare) i våra forsknings-
projekt samt hjälpa mina kolle-
gor med bearbetningen av för-
söksdata.

Min bakgrund
– Jag växte upp på en typisk 
‘sheep-wheat’-gård i Victo-
ria, Australien, och jordbruk 
har varit del av allt professio-
nellt jag har gjort. Efter att jag 
tog min kandidatexamen inom 
jordbruksvetenskap och eko-
nomi, har jag mest arbetat som 

ekonom tillsammans med agro-
nomer, som både rådgivare och 
forskare.

– När jag flyttade till Sverige 
2009 studerade jag en period 
innan jag lyckades hitta vägen 
tillbaka till produktionsbru-
ket. Jag var på SLU ett antal år, 
där jag bland annat arbetade 
med att utveckla försöksgår-
den Lönnstorp, samtidigt som 
jag hanterade och analyserade 
mycket data.

– I slutet av säsongen 2017 
började jag på Hushållningssäll-
skapet Skåne som medarbetare i 
försökspatrullen och det var här 
jag först kom i kontakt med NBR.

William är ny på NBR

Framtiden som doktorand
– När man växer upp på en 
gård i södra Australien, vet 
man inte vad en sockerbeta är. 
När man jobbar en kort tid hos 
Hushållningssällskapet Skåne 
med fältförsök, som jag gjorde, 
blir man genast betydligt mer 
bekant med grödan.

– Vad jag är mest imponerad 
av och gillar med NBR är hur 
nära vi jobbar odlare och indu-
stri. Det är verkligen spännan-
de att veta att det finns en hel 
bransch som stöder dig och vill 
veta mer om din forskning och 
resultaten.

Projektarbete. – Jag ska huvudsakligen jobba med projekt om metoder för att minska sockerförlus-
ter i stukor och hantera lagringsbaserade risker, säger William English.
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