
Förord
Årets Skåneförsök
Ännu ett försöksår har gått till ända. Tyvärr är
vår skrift som vanligt sen, men det verkar nu
som det skulle finnas möjlighet att den kom-
mer tidigare. Vi har ett samarbete med SLU,
Sveriges Lantbruksuniversitet, där man i år
haft mycket bättre flyt i resultatredovisningen
med följd att dessa överraskande kom tidigare
i höstas. Vi kan kanske börja planera för
sammanställningar en månad tidigare än nor-
malt.

2003 var lite problematiskt redan i starten
under hösten. Vi har aldrig haft så många
kasserade höstrapsförsök redan under hös-
ten. Torkan gjorde att det inte grodde. Samma
problem blev det också med höstvetesådden
där många försök grodde mycket sent och
särskilt höstveteförsöken hade mycket svag
uppkomst inför vintern, särskilt på styvare
leror. Vintern blev mycket sträng och påfrest-
ningarna i slutet av mars och början av april var
betydande. I de tre nordliga höstveteförsöken
i serien L7-105 utvintrade flera sorter vilket
förmodligen förstärktes av den sena uppkom-
sten.

Våren var mycket tidig - aldrig tidigare har vi
sått betor så tidigt - och övrig vårsådd var
också mycket tidig. Sommaren var mycket
torr, särskilt i östra Skåne. Sjukdomar i höst-
vete var besvärande. Höstvete efter höstvete är
utmärkta möjligheter för vetets bladfläcksju-
ka. Värst av allt är att våra Strobiluriner (ex
Amistar och Comet) inte håller längre. Septo-
ria Tritici, svartprickjuka har bildat resistenta
stammar som inte påverkas av Strobiluriner.
Inför året måste vi förmodligen förstärka dessa
med någon form av Tilt för att få effekt. En
dyrare, och inte lika effektiv lösning, om inte
nya produkter blir godkända. Majs är en gröda
som måste kommenteras. Dagens sorter av-
kastar ca 15 % mer än sorterna för 7-8 år
sedan och nya ligger ytterligare 10 % högre.
Det är numera inte ovanligt att skördarna
hamnar över 20 ton ts/ha i försöken -  inga
dåliga skördar.

Planering
Under 2003 genomfördes fältförsök i Skåne-
försökens regi. Det är viktigt att många enga-
gerar sig i verksamheten, både genom att ta
del av försöksresultaten och genom att kom-
ma med nya försöksförslag. Referensgruppen
för Skåneförsöken sammanträder i början av
februari på Bjärsjölagård och där har vi möjlig-
het att träffas och diskutera verksamheten.

Finansiering
Grundfinansiering för Skåneförsöken är den
s k �Gödselkronan� en avgift på 1 kr/försålt dt
gödselmedel. Denna avgift skall vara konkur-
rensneutral och det ligger på vårt ansvar att
försöka samla in denna avgift av alla som säljer
gödsel i Skåne. Under 2003 har följande före-
tag betalt in gödselkronan:

Svenska Lantmännen
Svenska Foder
Kristianstadsortens Lagerhusförening
AB Humlemölla Kvarn
AB Vellinge Spannmål
Södra Åby Lokalförening

Detta utgör knappt hälften av finansieringen.
Sällskapen ställer upp med en del medel,
både direkt och via ett antal fonder. Marknads-
företagen sponsrar för sina produkter i försö-
ken inom ogräs- och svampförsöken. Sortföre-
tagen sponsrar för sina sorter både i vissa
stråsädesförsök och i åkerböna-majs-vallför-
sök och potatisförsök är försök som helt eller
delvis sponsras. Hydro Agri  sponsrar dessut-
om några av våra gödslingsförsök i dessa
serier. Under året har vi dessutom fått en del
medel från SLF. Sedan inte minst viktigt är
stödet direkt från våra försöksringar.



Ny finansiering i framtiden
Den gamla modellen med gödselkronan kom-
mer att upphöra. Den skall ersättas av en
modell med en bredare bas för finansiering.
Pengar skall uttaxeras på produkter till växt-
odlingen samt på omsättningen av spannmål
i alla företag i Sverige. Det skall vara en
rikstäckande modell där man beräknat dessa
siffror för våra olika försöksområden. De peng-
ar som uppkommer vid försäljning eller inköp
i ett område skall helt gå till detta.

Utförande
De fem försökspatrullerna vid de båda Hushåll-
ningssällskapen är ansvariga för att försöken
placeras ut på lämpliga platser. Arbetet från
sådd till skörd med många behandlingar och
graderingar i utvalda stadier ställer stora krav
på planering och precision. I detta samman-
hang får vi inte glömma våra försöksvärdar som
ställer upp och bidrar till att vi får fina försöks-
resultat. Det är mycket viktigt att gödsel,
växtskyddsmedel, sorter och övriga produk-
tionsmedel testas i fältförsök ute hos lantbru-
kare under praktiska förhållanden. Detta gör
att resultaten är direkt överförbara till prakti-
ken.

Resultat
I de flesta fall hjälper fältforskningsenheten,
FFE vid SLU, till med att göra fältkort och med
resultatsammanställning samt statistisk be-
arbetning. Vid tolkning och utvärdering som
presenteras i denna skrift har vi stor hjälp av
många personer på SLU, Statens Jordbruks-
verk, vissa företag samt inte minst våra rådgi-
vare.

Hemsidan
Under året har vi fått igång vår hemsida
www.skaneforsoken.nu där man kan ta del
av planer, fältkort, graderingar och resultat.
Den är verkligen värd ett besök.

Samarbete med Svensk Raps
Nytt för i år är ett samarbete med Svensk Raps
som innebär att de presenterar sina Skånska
försöksresultat i Skåneförsöken.
En bra lösning som innebär att vår försöks-
skrift blir ännu mer läsvärd.

Slutligen
Ett stort TACK till alla som på olika sätt medverkat till Skåneförsök 2003
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