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Skörd
• Försöksmässig skörd ska utföras med försökströska.
• Tröskan ställs in enligt manual för den aktuella grödan.
• Börja med rentröskning runt nettoparcellerna. Kontrollera spillet och justera inställningen
vid behov så att tröskresultatet blir det bästa möjliga. Observera att inställningen inte får
ändras under själva försökströskningen.
• Skörden bör utföras så snart grödan är mogen.
• Anpassa skördetidpunkten så att oliktidigt mognande försöksled inte missgynnas. I tidigt
mognande sorter/försöksled finns risk för strå- och axbrytning samt drösning om skörden
blir sen. Å andra sidan får skörden inte utföras så tidigt att sent mognande
sorter/försöksled ännu inte är fullmatade.
• Oljeväxter, trindsäd och vallfrö ska vid behov delas/skiljas upp rutvis före skörd när hela
bruttoparcellen i försöket ska skördas. Delningen ska göras innan det finns att grödan
drösar, ca 1-2 veckor före skörd.
• Stråstyrkan vid skörd ska i regel graderas i alla försök. Se försöksplanen. Kontrollera även
om andra graderingar ska göras i samband med skörd.
• Skördeytan bör uppgå till minst 10 m2 om inget annat föreskrivs i försöksplanen.
• Skördens storlek bestäms för varje ruta och anges med en noggrannhet på minst 0,1 kg för
stråsäd, trindsäd och oljeväxter. För mindre skördeytor än 15 m2 samt för vallfröer krävs
en minsta noggrannhet av 0,05 kg.
• Vågens noggrannhet kontrolleras dagligen mot känd vikt och alltid efter förflyttning
mellan olika försöksplatser. Kontrollvikten ska vara av samma storlek som normal
skördevikt.
Avvikelsen för vara högst 100 g för vikter < 20 kg och högst 200 g för vikter > 20 kg
Vågkontrollen protokollförs, dateras och signeras.
• Ange alltid skördad yta i m2 för att underlätta sammanställningar.
• Om halmen ska vägas ska detta anges i försöksplanen.
• Registrera alla de uppgifter som begärs in före eller i samband med skörden. Notera ev.
skador och ev. fel vid skördearbetet
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Uttagning och hantering av prover
• För bestämning av olika kvalitetsegenskaper fordras prov av skördeprodukterna.
Försöksplanen ska innehålla anvisningar om vilka prov som ska tas ut, hur de ska hanteras
samt vart de ska sändas för vidare analys.
• Kärn- och fröprover uttas rutvis om inget annat föreskrivs i försöksplanen.
• Proven ska vara representativa för skördevaran.
• Proverna ska vägas ut i samband med skörden eller snarast därefter. Provets exakta vikt
anges på provemballaget och/eller i protokoll. Obs: Ta ut provet efter det att hela
rutskördens vikt är registrerad.
• Vid provhantering med burkar och backar enligt Skarasystemet ska burkarna fyllas med
största möjliga mängd.
• Om proverna förvaras i provpåsar/säckar ska provmängden uppgå till ca 1 kg (900-1100
g).
• Om andra provmängder än de som anges ovan ska tas ut måste detta anges i
försöksplanen.
• Om ledvis provtagning föreskrivs ska rutvisa prover tas ut som sedan hopslås till ledvisa
prover. Ta lika stora delprov från var och en av de i ledet ingående rutorna.
• Proverna ska märkas med adb-nummer, plannummer, ledbeteckning och rutnummer.
• Proverna ska torkas till lagringsduglig vattenhalt och hanteras på så sätt att egenskaperna
inte förändras före analysen.
• Vikten av torkade prover anges i protokoll
• Proverna skickas snarast efter torkning till angivet analyslaboratorium i försöksplanen.
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