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Allmänt
•

•

Skörden bör om inget annat föreskrivs i försöksplanen utföras när potatisen är mogen eller
tidigast 3 veckor efter blastdödning. Mognadstiden kan variera beroende på sort och
behandlingar i försöket.
Blastdödning innan skörd utförs enligt anvisning i försöksplanen.

Förberedelser
•

Vågens noggrannhet kontrolleras dagligen mot känd vikt och vid vägning i fält alltid efter
förflyttning mellan olika försöksplatser. Kontrollvikten ska vara av samma storlek som
normal skördevikt.
Avvikelsen få vara högst 100 g för vikter < 20 kg och högst 200 g för vikter > 20 kg.
Vågkontrollen protokollförs, dateras och signeras.

•

Om sortering sker i anslutning till upptagningen kontrolleras att rätt såll tagits med.

Skörd och provtagning
•
•
•

•

•

•
•
•

Potatisen skördas med maskinell upptagare eller för hand om så krävs.
På upptagaren sorteras jord och sten bort, därefter samlas potatisen rutvis i nätsäck, korg
eller annan behållare.
Om skördevaran sorteras i anslutning till skörden märks emballaget med ADB-nummer
och rutnummer. Potatisen harpas (grovsorteras) rutvis och de olika storlekarna vägs och
registreras var för sig.
Om skördevaran inte sorteras direkt märks emballaget med ADB-nummer, plannummer,
försöksled och rutnummer och förvaras i lämplig lokal tills sortering utförs. Potatisen
harpas (grovsorteras) rutvis och de olika storlekarna vägs och registreras var för sig.
Knölprover uttas enligt anvisning i försöksplanen. Proverna packas tillsammans med
packlista och beställningssedel och skickas i väg för analys enligt anvisning i
försöksplanen.
Observera att i vissa försök önskas prover ur specificerade fraktioner och de tas då ut efter
sorteringen. I annat fall ska proverna tas ut före sorteringen.
Oavsett när knölprover tas ut ska totalvikterna från varje ruta registreras innan
provuttagningen.
Proverna märks med ADB-nummer, försöksnummer och försöksled för ledvisa prover och
dessutom med rutnummer för rutvisa prover.
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