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A. Cbehancilat
B. Putsning titl 5- 10 cm når klöver har en höjd av ca 30 cm (klövern strå,cker sig)
C. Putsning till 15- 20 cm när klöver ha,r en höjd av ca 30 crn (kl.övern st-räcker sig)
D. O,S l/ha Moodus M når klörzern har en höjd av cä 30 cm (klövern scräcker s:g)
E. J-,2 l/na Moddus lvi når k1övern har en höjd av ca 30 cm (l<lövern sträcker sig)
F. 0,e \/ha Mcddus M når det börjar f innas k-noppar:
G. 7,2 L/ha lvlocldus l''1 när det bÖriar: f inna-s knoppa:r
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^J 1 nännå uppat fr es. /-nvi sni ngat
Mån-dag Rutvis

Plantbestånd 0-100 före behandl. OS-Zi cN

Planthöjd före behandling. o5'aA cN

Planthöjd vid full blom.

Datum för full blom.

Alla försöksrutor måste sklljas
i god tid före skörd.

Reglonbehandling före skörd.
Ev olika tidp. beroende på

nad, gä11er åven skörd.

D1::ekt skörd ::utvis (g::ovtröskning) .

Den rutvisa- skörden torka-s och
skickas därefter till HS Sandby gård
Iör r-röskning och rensn ing.

Ledvis vattenhalt och renhet.
Ledvis grcbarhetsana,lys .

Jcrdprovtagning

Göds I ing

Bekd,mpn. ogrå-s

Bekämpn. svamp

(seneralprov) : l6/S : Sfuclt4l

Medel MängO/ha Datum

A-Lfmänna uppgzfter
SorL : Anläggningså-r:

Förfrukt:

Bekämpn. insekter lt{ede1

Mångd/ha Datum

Mängd/ha Datum

Mängd/ha. Datum

Medel

Medel

Beha-nd1 ing s t i dpunkt er och putsninq
Datum
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Kontaktpersorr - best-å-llare : ULf ora::e :

unilia Larsson A4a-462082, 0705-584494
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tll''71J6 t7Kooia av fältdata cill:
Lennart . Palsson@hushaf }n ings sal lskape t . se


