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Försökshandboken  

2. Planering och genomförande av försök 
 

2.5 Överenskommelse med försöksvärden 
Upprättad: 2009-03-01 
Gäller från: 2009-03-01 
Ersätter: 2.5 Överenskommelse med försöksvärden daterad 2009-03-01 
 
 
En god kommunikation med försöksvärden är A och O för försöksverksamheten. Oavsett om 
ett försök läggs ut hos en enskild lantbrukare eller på en försöksstation är det nödvändigt att 
de som arbetar i jordbruksdriften på gården/stationen informeras om försöket. Särskild vikt 
måste läggas på vilka fältarbeten som försöksvärden förväntas göra och inte minst vad värden 
inte får göra i försöket. Vidare önskas i regel kringuppgifter om försöken som försöksvärden 
ska svara på. 
Nedanstående formulär kan användas för att 1) tydliggöra för försöksvärden vad som får och 
inte får göras i ett försök samt 2) vilka kringuppgifter om försöket som försöksutföraren 
önskar få in. Det senare togs fram av Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB. Vidare ges 
ett exempel på ett brev till försöksvärdarna som Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB 
använde sig av. 
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Checklista till försöksvärden 
 

Att tänka på som försöksvärd 
Här nedan är en checklista på vad vi önskar att Du som försöksvärd ska utföra i försöket och 
vad som inte får utföras av Dig. Vänligen informera ev. personal som arbetar på gården om 
checklistan. 

 

Försökets beteckning: ………………………………………………………………………… 

Skifte: …………………………………….. Gröda: ……………………………………… 

 
Detta önskar vi att Du gör i försöket:  Detta får Du inte göra i försöket:  

□ Såbäddsberedning □ Såbäddsberedning 

□ Sådd □ Sådd 

□ N-gödsling □ N-gödsling 

□ PK-gödsling □ PK-gödsling 

□ Gödsling med …………………….. □ Gödsling med …………………….. 

□ Ogräsbekämpning □ Ogräsbekämpning 

□ Svampbekämpning □ Svampbekämpning 

□ Insektsbekämpning □ Insektsbekämpning 

□ Stråförkortning/Tillväxtreglering □ Stråförkortning/Tillväxtreglering 

□ Skörd □ Skörd 

□ …………………….. □ …………………….. 

□ …………………….. □ …………………….. 

Om Du gödslar, bekämpar eller gör någon annan behandling i fältet som inte får göras i 
försöket ber vi att Du håller ett passande avstånd till försöket så att det inte blir påverkat. 
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Önskade uppgifter om fältbehandlingar 
Formulär framtaget av Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB 

 

Sänds helst in före skörden! 
 
 

Försök:……………………………………… Gård:………………………..………………. 

 

Gröda:……………….……………………… 

 

Sort:………………………………..……….. 

 
Sådd:………………………………………… 

 
Utsädesmängd:……………………………… 

 
Förfrukt, (2008):……………... 

 
Förfrukt, (2007):…………. 

 
Förfrukt, (2006):…….……….. 

 
Gödsling, medel:……………………………. 

 
Kg/ha:………………. 

 
Datum:……………… 

 
Gödsling, medel:……………………………. 

 
Kg/ha:………………. 

 
Datum:……………… 

 
Gödsling, medel:……………………………. 

 
Kg/ha:………………. 

 
Datum:……………… 

 
Ogräsbek.:, medel:…………………………… 

 
Dos/ha:…………….. 

 
Datum:……………… 

 
Ogräsbek.:, medel:…………………………… 

 
Dos/ha:…………….. 

 
Datum:……………… 

 
Parasitbek.:, medel:………………………… 

 
Dos/ha:…………….. 

 
Datum:……………… 

 
Övrig beh..:, medel:…………………………. 

 
Dos/ha:…………….. 

 
Datum:……………… 

 
Jordart:…………………... 

    

Ja eller Nej nedan! 
    

Plöjt:…………………… Ej plöjt:………………….. Direktsådd:……………………. 

Önskade uppgifter om fältbehandlingar 2009, som utförts även i försöket. 
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Brev till försöksvärd (förslag på skrivning) 
Framtaget av Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB 

 
 
 

Att tänka på som försöksvärd! 
Er insats som försöksvärd är mycket betydelsefull och helt nödvändig för att vi skall kunna hitta rätt 
förutsättningar och samtidigt sprida försöken inom vårt odlingsområde. 
Förhoppningsvis har Ni nytta och glädje av de resultat som framkommer från försöken på Er egen 
gård. 
Om Ni har frågor och funderingar omkring resultaten eller försöksverksamheten i allmänhet så hör 
gärna av Er! 
Felbehandlingar i försöken är inte vanligt förekommande men eftersom försöken representerar ett stort 
värde för beställarna och för alla användare av resultaten vill vi påminna om några viktiga saker för att 
undvika alla fel i fortsättningen. 
I vissa försök med kombinerade behandlingar kan det vara svårt veta vad Ni som försöksvärd skall 
utföra och inte utföra i försöket dvs det kan vara lika illa om en åtgärd inte blir utförd i försöket som 
att det blir felbehandlat. 
Försöksbehandlingar är allt som försökspatrullen skall göra och fältbehandlingar är allt som 
försöksvärden utför i hela försöket i samband med fältet. 

 
Exempel på fel som kan inträffa Konsekvens 
* sortförsök blir behandlat med svamppreparat - sorternas motståndskraft mot sjukdomar kan 

inte graderas 

* svampförsök och ogräsförsök blir inte insekts- - det blir hårt insektstryck i det obehandlade 
sprutade försöket och resultatet missvisande 

* gödsel stänker in i gödslingsförsök och - försöksfel p g a störning från andra preparat 
bekämpningsmedel driver in i försöket och fel dosering 

* behandling med det försöket avser att under- - försöket blir värdelöst, kasseras helt 
söka, t ex översprutat, övergödslat eller tröskat 

* körning snett igenom försöket - alla parceller blir inte lika behandlade 
 

Slutligen en liten ”komi-håg-lista” för att undvika felbehandlingar i försöken. 
• Titta på fältkortet vad som inte får utföras i försöket - finns på fältkortet med röd text. För övrigt 

behandlas försöket som fältet i övrigt. 
• Vid alla fältbehandlingar, gödsling, sprutning mm skall alltid hela försöket köras i sin 

längdriktning, dvs fältets såriktning, för att alla parceller skall bli exakt lika behandlade 
• Kör aldrig igenom ett försök utom vid behandling av försöket och aldrig snett igenom 
• I de fall att Ni blandar preparat t ex svamp och insektsmedel och skall köra i ett fält med ett 

svampförsök ber vi att Ni om möjligt kör insektspreparatet först i försöket och sedan blandar i 
svamppreparatet och kör fältet. Samma gäller vid ogräs och insektsbekämpning i t ex oljeväxter. 
Om inte detta är möjligt så kontakta försökspersonalen. 

• Notera gärna på fältkortet när Ni utför en åtgärd i försöken. (Uppgifter som vi senare måste ha till 
försöken). 

Forts…. 
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Forts…. 

Vid minsta osäkerhet om vad som skall göras i försöket så kontakta Hushållningssällskapets 
försökspersonal som går att nå på mobiltelefon. 

Sänd gärna in fältuppgifter, sådd-sort-gödsling-bekämpning etc som Ni gjort i fältet till oss före 
skörd. 

 
Tack för Er insats som försöksvärd och för ett gott samarbete! 

Adress och tel. nr: 

Klostergården 
590 76 Vreta Kloster 

Tel: 013-60195 
Telefax: 013-60826 

Mobiltel. Lennart Johansson 
” Sven-Åke Rydell 
” Karl-Henry Karlsson 

0708-29 08 31 
0708-29 08 34 
0708-29 08 32 
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