Spannmålstävling - Är du norra Sveriges bästa kornodlare?
Var med och testa dina idéer i vår spannmålstävling! Utmana dina grannar och
kollegor eller gå ihop och bilda ett lag. SLU kommer att utföra tävlingen i Umeå på
Röbäcksslätten. Alla moment i odlingen kommer att skötas av SLU på ett opartiskt
sätt. SLU genomför dina önskade åtgärder i odlingen; gödslingar och bekämpningar
samt följer upp med vissa graderingar, skörd och analyser. Du betalar en avgift för att
vara med, bestämmer sort, utsädesmängd och insatser under säsongen. Lycka till!

Tävlingsregler- 2018 SLU Umeå
TVÅ VINNARE Den som får högst avkastning samt den som får den största nettointäkten
baserat på täckningsbidrag 1.
Avkastningen baseras på vattenhalts och rymdviktsreglerad skörd (14% vh). Nettointäkten är
totala intäkterna minskat med särkostnaderna. Ett fast marknadspris för korn kommer att
sättas. Rörliga kostnader för utsäde, gödselmedel och bekämpningsmedel räknas bort. Mer
information skickas ut vid anmälan.
DELTAGARAVGIFT 3000 kr för varje ruta (fyra upprepningar ingår).
FÄLTET är plöjt. Lagen kan inte välja bearbetning, såteknik, såtidpunkt eller skördetidpunkt.
SÅDD sker vid ett tillfälle, med parcellsåmaskin som medger kombisådd. Fritt val av
utsädesmängd och sort. (Med reservation för om utsädet tar slut hos leverantör)
ÅTGÄRDER max 5 åtgärder per deltagare (exklusive sådd och eventuella gemensamma
åtgärder som beställs av tävlingsledningen). Det finns en lista över tillgängliga/valbara
produkter fritt att välja ur som skickas ut efter anmälan. Beställningar från den listan kan göras
senast måndag förmiddag klockan 09:00 den vecka man vill ha åtgärden utförd.
PRODUKTER som inte finns på listan får användas men då måste deltagaren ta ansvar för att
produkt levereras i tid till utföraren. Skicka i så fall utsäde/gödsel/preparat till 100 m2.
Alla insatsmedel måste vara godkända i Sverige.
SKÖRD kommer att ske vid skördemognad (utvecklingsstadium 90) eller senast den 30/9
FÄLTVANDRING samordnas med Växtskyddscentralens fältvandring under juli månad.
SKÖRDEFEST den 15/9 anordnas av SLU där tävlingen kommer att presenteras.
RESULTATET kommer att presenteras under Växadagarna i Umeå under januari 2019.
TÄVLINGEN arrangeras av SLUs fältstation i Umeå i samarbete med Fodercentralen,
Lantmännen lantbruk , Växa Sverige, Hushållningssällskapet Norrbotten -Västerbotten och
Länsstyrelsen Västerbotten
DOMARE i tävlingen: Lars Ericson, lantbruksexpert, Länsstyrelsen, Västerbotten samt Boel
Sandström, försöksledare, SLU
TÄVLINGSLEDARE och samordnare är Malin Barrlund, försökstekniker, SLU
ANMÄLAN TILL Malin Barrlund per telefon 076-8337767 eller epost malin.barrlund@slu.se
senast 2018-04-09

