
För medlemmar

Fältvandring på Logården
En tapper skara trotsade högsommarvärmen i början 
av juli och tog sig till Logården utanför Grästorp för att 
gå ut i fält tillsammans med tre av våra växtodlingsråd-
givare.

Söndagen den 8 juli arrangerade Hushållningssällskapet en fält-
vandring för medlemmar i Skaraborg och Väst. Det blev en solig 
historia, vi prickade in en dag med lite väl bra badväder. Men detta 
till trots blev vi ändå en trupp som våra rådgivare lotsade runt 
bland försöken. 

Monica Andersson Skall, vd för Hushållningssällskapet i Väst och 
Skaraborg inledde med att hälsa alla välkomna och sedan tog Johan 
Lidberg, försökstekniker, över med att berätta lite om Logården och 
försöksavdelningen som håller till där. 

Efter att Ingegerd, Margot och Gunvor från Åse-Viste hushållnings-
gille serverat hembakat fi ka tog vi oss an dagens program som be-
stod av visning av fyra olika försök. Först ut var Hanna Johansson 
som berättade om ”Mångfald på slätten”. Sedan visade Charlotta 
Norén och Oskar Gustafsson försök i korn och höstvete.

Sort-kväveförsök i höstvete belyser 
skillnader i proteinhalt mellan sorter vid 
kväveoptimum. I veteförsöket med sort-
såtidpunkt-svampbehandling vill man 
undersöka skillnader mellan olika såtid-
punkter och svampbehandlingar. I år ser 
man inga tydliga skillnader i övervintring 
mellan sorter. Men tydligt att sen sådd 
med sämre såbruk ger ett dåligt resultat 
oavsett sort. Mycket lite svampangrepp 
även i obehandlat i år.

Utöver att så in olika örter på lämpliga 
platser för mattillförsel till pollinerare
och småfåglar kan man med fördel 
städa lite mindre och ha det lite ”skrä-
pigt” på sin gård, berättade Hanna 
Johansson. Exempelvis är halmbalar bra 
för humlor att bygga bon i. 

Jordbruksverkets 
Britta Lundström 
samtalar med 
Monica om 
Logårdens roll 
som demon-
strations- och 
försöksgård. 

Mattias Franzon, 
som tidigare 
i vår tog över 
ordförandeskapet 
i Åse-Viste gille, 
trivdes också i 
försöken.

– Man bör göra vad man kan, kon-
staterade Christer Larsson, Jung, 
efter att ha lyssnat om växter som 
gynnar pollinerare. Christer var för 
övrigt nöjd med dagen och tyckte 
helheten var det bästa och att träf-
fen låg på en söndag.  

Fältvandringen ingår i ett gemensamt arrangemang med tre 
träff ar för medlemmar i både Skaraborg och Väst. De andra 
två träff arna är Blomningsdagen på Rånna, Skövde (maj) 
och kulturträff  på Åsnebyn, Mellerud (sep). 

I kornet ligger ett sort-kväveförsök vars 
syfte är att belysa skillnader mellan 
sorter på marknaden och sorternas pro-
teinutveckling med ökad kvävegiva. 


