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Helgegården i Skåne

Läget i fält med Hushållningssällskapens
växtodlingsrådgivare, hortorådgivare
och försöksledare

Fältrapporten
Fältrapporten från Hushållningssällskapet visar läget i fält från norr till söder med
regelbundna rapporter, över odlingssäsongen. Rapporten baseras på intervjuer med
Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare över hela landet och den ger en inblick
i vad som är aktuellt i växtodlingen när det gäller skördeprognoser, sjukdomstryck,
insektsangrepp, kväveupptag och mycket annat.
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

I denna fältrapport
•

Verksamheten vid försöksgårdarna

•

Så är sjukdoms- och skadedjursläget i
försöken med spannmål och oljeväxter

•

Årets mest spännande försök - från
norr till söder

OBS! Frågorna är besvarade 29 och 30 juni. Vi reserverar oss för
att läget kan ha förändrats sedan dess. Vänligen kontakta våra
rådgivare för dagsfärsk rapport. Texter: Boel Trulsson

Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten

Sara Byström Platschef
sara.bystrom@hushallningssallskapet.se
070-107 66 87

Vilken försöksgård arbetar du vid? Beskriv
kort er verksamhet.
På Öjebyn Agro Park utanför Piteå, finns bland
annat Hushållningssällskapets försöksstation.
Här har man bland annat sortprovningar för
spannmål, vallgräs och klöver, samt ett försök
med gul lusern. Tillsammans med SLU sås i år ett
lusernförsök på fyra olika försöksgårdar i norra
Sverige, samt i Norge och Finland. Dessutom
har man hand om demoodlingarna till Öjebyns
Lantbruksmässa, som i år kommer att ha ett
annorlunda upplägg, med mindre besöksgrupper
och istället digitala fältvandringar. Mässan är den
26 till 27 augusti. Bland demoodlingarna kommer det att finnas korn med olika såtidpunkter,
sortprovningar och visning av kulturspannmål,
maltkorn, baljväxter, grönfoder och vårvete. Den
återkommande begivenheten på mässan, Gropen,
kommer att göras som planerat, men den kommer
att visas digitalt.
På Öjebyn Agro Park jobbar sex personer (inklusive säsongspersonal) med fältförsöken samt med
de projekt och demoodlingar som tillhör trädgårdssidan.

ÖJEBYN AGRO PARK

Hur är läget vad gäller sjukdomar och
skadedjur i försöken med spannmål och
oljeväxter?
Grödorna är friska, man har inte sett några
angrepp av svamp och insekter i spannmål, men i
bland annat rybsen finns angrepp av kålmal. Rent
allmänt verkar det vara gott om löss i år.
Vilket är årets mest spännande försök hos
er, enligt dig?
Det mest spännande försöket är det ovannämnda
lusernförsöket.
- Det är spännande att etablera gul lusern här.
Kommer den att klara sig här i norr? Vi kommer
att etablera den i år, så nästa år kommer vi att se
hur den trivs här uppe, säger Sara Byström.
Lusernförsöket görs tillsammans med SLU och
förutom på Öjebyn Agro Park görs försöket på
ytterligare tre försöksgårdar i norra Sverige; Lännäs, Ås och Röbäcksdalen. Totalt testar man elva
olika gula lusernsorter.

Öjebyns Lantbruksmässa som anordnas på
Öjebyn Agro Park kommer i år att ha ett
annorlunda upplägg, med mindre besöksgrupper och istället digitala fältvandringar.

Det är spännande att
etablera gul lusern här.
Kommer den att klara
sig här i norr?

Hushållningssällskapet
HS Konsult

Anders Ericsson Försöksledare
anders.ericsson@hushallningssallskapet.se
070-562 02 71

BRUNNBY GÅRD
SÄBYLUND

Vilken försöksgård arbetar du vid? Beskriv
kort er verksamhet.
Hos HS Konsult bedrivs försöksverksamhet
på två gårdar, Brunnby utanför Västerås, och
Säbylund, utanför Kumla. Brunnby ägs av
Hushållningssällskapet och arealen är på cirka
140 hektar, där en del är reserverad för Brunnby
Lantbrukardagar och 100 till 110 hektar används
till försök. Marken sköts med hjälp av en granne,
som sköter de stora arealerna. Försöken finns
dels på Brunnby, dels på grannlantbruket. På
Säbylund hyr försöksverksamheten in sig och ett
fåtal försök finns på gården, övriga läggs ut hos
lantbrukare i trakten. Totalt har man cirka 250
försök per år, varav 30 till 40 är placerade på
Brunnby med omnejd.

Hur är läget vad gäller sjukdomar och
skadedjur i försöken med spannmål och
oljeväxter?
Grödorna är väldigt friska. Dock kom det nyligen
regn och vad det kan leda till, vet man inte. Vi
har nästan inte sett några insekter alls, förutom
lindriga angrepp av rapsjordloppor och rapsbaggar i vårraps. Förra veckan såg man kålmal, men
eftersom det blivit kallare nu, blir det förmodligen inget tryck.

Totalt arbetar sju personer heltid med försöken.
De kompletteras med två till tre personer under
säsongen. Det är till största del försök i spannmål
som görs på Brunnby och Säbylund. Bland annat
görs många sortförsök där man undersöker övervintringsförmågan hos nya sorter.

- Försöken där man kombinerar sortprövning och
kvävegödsling är väldigt intressanta. Vi har sett
intressanta resultat där man kommit fram till att
i vissa sorter hjälper det inte att öka kvävegivorna
för att få en högre proteinhalt. Tidigare har man
sett det som en ren kvävemängdfråga, nu har
man alltså sett att även sortegenskaperna spelar
roll, säger Anders Ericsson.

Vilket är årets mest spännande försök hos
er, enligt dig?
På Brunnby genomför man försök där man
kombinerar sortprövning och kvävegödsling i
höstvete, vårvete och vårkorn.

Gunnar Cederberg rattar försökströska vid
försöksodlingen på Brunnby.

Vi har sett intressanta
resultat där man kommit
fram till att i vissa sorter
hjälper det inte att öka
kvävegivorna för att få en
högre proteinhalt.

Hushållningssällskapet
Östergötland

Sven-Åke Rydell Försöksledare
sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se
0708-29 08 34

Vilken försöksgård arbetar du vid? Beskriv
kort er verksamhet.
Klostergården ligger mitt på Östgötaslätten och
ägs av stiftelsen G-I Samuelsson. Gården drivs
av Hushållningssällskapet och har en areal på
230 hektar. I år har man 190 försök, där ungefär
hälften är placerade på Klostergården.
- I år har antalet försök ökat, det är vi nog ensamma om bland Hushållningssällskapen, säger
Sven-Åke Rydell.
70 procent av försöken är ej officiella beställningsförsök från företag i växtskydds- utsädesoch växtnäringsbranscherna. I år testar man
totalt 4500 sorter och man testar även exempelvis
nya växtskyddspreparat. Man gör även försök i
ekoodling och specialgrödor som jordgubbar och
på golfbanor.

KLOSTERGÅRDEN

Utläggning av försök

Svampförsök på golfgreen

På Klostergården finns åtta fast anställda och
under säsongen utökas personalstyrkan med fem
personer.
- Vi har väldigt erfaren personal här på Klostergården, och det är en av våra framgångsfaktorer.
Själv har jag arbetat här i drygt 30 år. Många av
de säsongsanställda kommer tillbaka till Hushållningssällskapet som exempelvis växtodlingsrådgivare, säger Sven-Åke Rydell.

När vårrapsarealen ökar i Ryssland, ökar
vårrapsförsöken i Sverige, vi jobbar på en
ganska internationell marknad

Hur är läget vad gäller sjukdomar och
skadedjur i försöken med spannmål och
oljeväxter?
Vi har inte sett så mycket sjukdomar här, mer än
lite DTR och Septoria i höstvete. Det har även varit
förhållandevis få insekter hittills, men nu har vi
sett kålmal i raps samt en del trips. I vårrapsförsöken har vi sett mycket rapsbaggar, men det
odlas väldigt lite vårraps i Östergötland.
- Vi har många försök i vårraps, och det är lite
märkligt eftersom det inte är någon stor marknad här i Sverige. Resultaten kommer istället att
användas i Ryssland. När vårrapsarealen ökar i
Ryssland, ökar vårrapsförsöken i Sverige, vi jobbar på en ganska internationell marknad, säger
Sven-Åke Rydell.
Nu har vi lite kontakter i Ryssland och kan kontakta dem för att fråga vilka skadegörare som är
på gång hos dem. Efter en vecka ungefär brukar
samma skadegörare dyka upp här.
Vi kommer inte att se några stora utslag av behandlingar i år, eftersom det varit ganska torrt.
Totalt sett ser grödorna förhållandevis bra ut,
men det kommer inte att bli några rekordskördar.

Vilket är årets mest spännande försök hos
er, enligt dig?
En del av de spännande försöken är inte officiella,
så dem kan vi inte prata om.
Vi har ett projekt som stöttas av Jordbruksverket
där vi provar olika tillväxtstimulerande preparat
i olika gödselnivåer. Projektet leds av Per Ståhl.
Det finns även flera andra beställningsförsök
med tillväxtstimulerande medel, det kan vara en
kommande marknad.
Vi har ett annat projekt som heter Halva ytan
tillsammans med SLU. Det är egentligen ett
ekologiskt projekt, där man sår havre med olika
radavstånd, sedan sår man mellangrödor i raden
och mellan raden, sedan sår man nästa gröda
mellan raderna året efter, utan bearbetning
mellan raderna. Detta jämförs även med plöjda
led. Vi har även gjort en konventionell variant
av detta, där man bandsprutar över raderna och
bearbetar mellan dem.
Det finns många väldigt fina sortförsök hos oss och
de borde besökas innan lantbrukaren väljer sort.

Sortförsök höstvete,
Klostergården våren 2020.

Hushållningssällskapet
Västra

Evelin Johansson Försöksledare
evelin.johansson@hushallningssallskapet.se
070-522 48 78

Vilken försöksgård arbetar du vid? Beskriv
kort er verksamhet.
På Logårdens försöksstation har vi cirka 100
fältförsök, fördelade på sortförsök, växtskyddsförsök, växtnäringsförsök och etableringsförsök. Förutom spannmål har man även försök i
trindsäd, oljeväxter, potatis samt lin. Vi är i dag
åtta anställda. Marken som tillhör Logården är
utarrenderad till lantbrukare i området, vilket gör
att personalen på Logården endast arbetar med
fältförsöken. Vi gör många försök åt Sverigeförsöken men även åt företag som Yara och Syngenta,
samt åt Hushållningssällskapen om de vill testa
något i egen regi. Fördelningen är cirka 70 procent från Sverigeförsöken och cirka 30 procent
från företagen.

Är kemet de bästa,
eller kan vi göra på
något annat sätt?

N-tester vid Logårdens försöksgård i Grästorp.
Foto: Kerstin Borg

LOGÅRDEN

Hur är läget vad gäller sjukdomar och
skadedjur i försöken med spannmål och
oljeväxter?
Det är just nu lugnt bland skadegörarna i spannmål och oljeväxter. Det var kallt och torrt långt in
på våren vilket har hållit tillbaka svampangreppen
här hos oss. Vi har sett primärangrepp av
svampsjukdomar, men det har inte blivit några
stora angrepp. Insekterna kom även de in sent på
grund av vädret och har därför inte gjort någon
större skada. Totalt sett ser grödorna riktigt fina
ut i försöken.
Vilket är årets mest spännande försök hos
er, enligt dig?
- Vi tycker att det är spännande när vi får in lite
annorlunda försök. Ett exempel är odlingstekniska försök i åkerböna för humankonsum där vi
jämför kemiska ogräsbekämpningar med tekniska
lösningar. Är kemet de bästa, eller kan vi göra på
något annat sätt? Det är väldigt givande när vi får
något att klura över, säger Evelin Johansson.

Hushållningssällskapet
Gotland

Bo Pettersson Försöksledare
bo.pettersson@hushallningssallskapet.se
070-775 76 34

Vilken försöksgård arbetar du vid? Beskriv
kort er verksamhet.
Verksamheten drivs från Hallfreda Försöksstation som är belägen mellan Visby och Roma och
ägs av Sveriges Lantbruksuniversitet. Försöken
läggs dels på SLU:s mark, dels ute hos lantbrukare,
företrädesvis på den mellersta delen av ön.
Man har försök i princip alla grödor, och man
har nästan alla typer av försök, som sort-, växtskydds- och bevattningsförsök. Totalt har man 50
försök, som sköts av en person på heltid samt en
säsongsanställd. Förutom att sköta försöken åtar
man sig även att sköta demoodlingar, samt att
göra provtagningar och inventeringsjobb.
Hur är läget vad gäller sjukdomar och
skadedjur i försöken med spannmål och
oljeväxter?
Det har inte varit så högt svamptryck i år, dock
har man sett lite mer svampangrepp på mulljordarna. Man har även sett sköldfläcksjuka i
höstkorn och råg, något som man knappt sett
förut. På främst mulljordar har kornflugan varit
besvärlig. I morotsodlingar har man sett morotsjordloppa.

Försöksstationen Hallfreda
på Gotland.

HALLFREDA

Vilket är årets mest spännande försök hos
er, enligt dig?
Det mest spännande försöket är ett bevattningsförsök i vall, där man testar olika bevattningsstrategier, från helt obevattnat till bevattnat efter
samtliga fyra skördar.
- Detta är en ny försöksserie, men tidigare har vi
gjort ett liknande försök i durumvete. Torkan är
det som begränsar oss mest här på Gotland, därför ska det bli väldigt spännande att se resultatet
av detta försök, säger Bo Pettersson.

Man har även sett
sköldfläcksjuka i höstkorn och råg, något som
man knappt sett förut.

Hushållningssällskapet
Sjuhärad

Ola Hallin Försöksledare
ola.hallin@hushallningssallskapet.se
0701-70 92 25

Vilken försöksgård arbetar du vid? Beskriv
kort er verksamhet.
På Rådde Gård har man fokus på vall och grovfoder i försöken. Det finns även ett biogaslabb med
fyra reaktorer samt en KRAV-godkänd nötkreatursbesättning med 80 dikor. På gården odlas 25
hektar konventionellt och 100 hektar ekologiskt.
Dessutom finns naturbete på 60 hektar.
Den största delen av försöken finns på Rådde
Gård, men några skogsförsök har man lagt ut på
andra gårdar.
Totalt arbetar fem personer på Rådde Gård.
Hur är läget vad gäller sjukdomar och
skadedjur i försöken med spannmål och
oljeväxter?
Spannmålen är frisk i år, förmodligen tack vare
att det varit kallt i maj och juni. Man har sett små
angrepp av mjöldagg och gulrost i spannmålen
samt bladfläcksjuka på svinglarna.
Det har varit väldigt lite insektsangrepp. Fritfluga, som kan vara ett stort problem i området, har
man bekämpat på sent sådd havre. Däremot har
den tidigt sådda havren klarat sig utan angrepp.

RÅDDE GÅRD

Vilket är årets mest spännande försök hos
er, enligt dig?
Ett intressant försök är det där man provar
delade kvävegivor under våren i gräsvall. Man
kvävegödslar på tre olika tidpunkter, och samtidigt
som vi gödslar, skördar vi också. Första gödslingstidpunkten var den åttonde april, därefter
den åttonde maj och den 21 maj. Sen skördade vi
även den 4 juni. Det gör att vi kan se korrelationen mellan skördemängd och vilka proteinkvaliteter vi har. Det finns ännu inga siffror på detta.
- Detta är väldigt intressant eftersom vi ser skördemängden vid de olika utvecklingsstadierna och
hur vallen återstartar efter de tidiga skördarna.
Samma försök finns i Norge och framöver ska vi
jämföra för att se om vi kommit fram till samma
slutsatser, säger Ola Hallin.
Syftet med detta projekt är att se om man framöver kan använda teknik som N-sensor för kompletteringsgödsling även i vallodling. Detta för att
kunna säkerställa att man använder rätt mängd
kväve och därmed får rätt sorts protein i gräset.
Ett annat intressant försök är det med sådd av
klöver på hösten på olika tidpunkter. Sådden har
gjorts i mitten av augusti, mitten av september
och mitten av oktober.

Syftet med detta
projekt är att se om man
framöver kan använda
teknik som N-sensor för
kompletteringsgödsling
även i vallodling.

Visning i fält vid Försöksstationen
i Torslunda.

Försöksstationen Torslunda på Öland ligger 10 minuter från Ölandsbron.
Med unika odlingsförutsättningar – torrt och milt klimat med kalkrika jordar
– kan man odla både de vanligaste grödorna och nischgrödor.

Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

Therese Tarler Växtodlingsrådgivare
therese.tarler@hushallningssallskapet.se
070-60 56 755

Vilken försöksgård arbetar du vid? Beskriv
kort er verksamhet.
På försöksstationen Torslunda arbetar två heltidsanställda och två säsongsanställda. Dessutom
hjälper växtodlingsrådgivarna till med graderingar.
Försöken finns dels på Torslunda, dels ute hos
lantbrukare på Öland och i Kalmartrakten. Förutom försök i spannmål och oljeväxter har man
även försök i lök, bönor och sötpotatis. Området
är torrt och det är en utmaning att få jämna och
rättvisande försöksresultat utan bevattning. Man
har även särskilda bevattningsförsök. På Torslunda
finns även en 40-veckors trädgårdsutbildning, för
vuxna som vill byta inriktning i yrkeslivet, med en
tillhörande välbesökt trädgård.
Hur är läget vad gäller sjukdomar och
skadedjur i försöken med spannmål och
oljeväxter?
I oljeväxterna är det inget som stuckit ut än så
länge. Det har varit få angrepp av skidgallmygga. I oljeväxterna har man ännu inte graderat
svampsjukdomarna. I vetet har det varit väldigt
lågt svamptryck. Trots att mjöldaggsangrepp är
vanligt i området, har man nästan inte sett några
angrepp alls. Man har sett få angrepp av gulrost
och angrepp av Septoria har ännu inte visats. Vårkornet har man inte graderat än. I rågvetet har
man sett angrepp av gulrost i alla sorter, men det
har varit stora skillnader mellan de olika sorterna.

TORSLUNDA

I höstkornet har man sett kornrost och sköldfläcksjuka. Den senare har förmodligen gynnats
av den kalla och torra våren. Man har sett ytterst
få angrepp av bladlöss, förmodligen eftersom det
varit kallt och blåsigt.
Vilket är årets mest spännande försök hos
er, enligt dig?
Det finns ett bevattningsförsök i vall som är väldigt intressant. Det kommer att fortsätta nästa år,
med nya vallar. Man testar dels en vanlig vallfröblandning, dels en speciell torktålig Ölandsblandning.
- Sötpotatisförsöket med 20 till 30 olika sorter är
väldigt spännande. I nuläget finns inga godkända
herbicider för användning i sötpotatis, istället
täcker man med plast mellan raderna. Man ser
stora skillnader i skördemängd mellan de olika
sorterna. I år är det tredje året vi har dessa försök, säger Therese Tarler.
Något annat som är specifikt för området är
ogräsförsöken i lök och bönor. Man testar även
odling av linser för humankonsumtion. Linsplantorna är känsliga för kemikalier, därför provar
man att samodla med havre, som konkurrerar
mot ogräsen på ett bättre sätt än linsplantorna.
De båda grödorna tröskas samtidigt och sorteras
efter skörd.

Sötpotatisförsöket med 20 till 30 olika sorter
är väldigt spännande. Man ser stora skillnader i
skördemängd mellan de olika sorterna.

På försöksstationen Lilla Böslid i
Halland har man inriktat sig på
sortförsök inom spannmål och vall
Foto: PeO Persson

Läs mer om vår
försöksverksamhet på
Sverigeforsoken.se

Hushållningssällskapet
Halland

Erik Ekre Försöksledare
erik.ekre@hushallningssallskapet.se
070-843 82 03

LILLA BÖSLID

Vilken försöksgård arbetar du vid? Beskriv
kort er verksamhet.
På Lilla Böslid finns 110 hektar åker och 40 procent odlas ekologiskt. Man har odlat ekologiskt
på gården ovanligt länge, sedan 1989. Gården
lämpar sig väl för både försök- och projektverksamhet. Lilla Böslid är en av tre försöksplatser
i Sverige med VCU, odlingsvärdeprovning i vall
och man sår in sex nya försök varje år. De flesta
försöken rör vall och grovfoder och vi är ett av sex
län som ingår i region Animaliebältet.

Hur är läget vad gäller sjukdomar och
skadedjur i försöken med spannmål och
oljeväxter?
Eftersom det varit en ganska torr period har
man inte sett några större svampangrepp. Nu är
det nederbörd på gång som exempelvis kan ge
mjöldagg. För kornflugan väntar man på en andra
inflygning. Förutom kornflugan har man när det
gäller insekter, endast sett rapsbaggar i vårraps,
men vårraps odlas nästan inte alls i området, så i
praktisk odling är det inget problem.

Fyra personer och en säsongsanställd arbetar
på försöksgården. Utöver vallförsök har man
även sort- och växtnäringsförsök i spannmål,
samt bladmögelförsök i potatis. Lilla Böslid är en
mycket säker plats för potatisbladmögel, man får
angrepp varje år. Dessutom finns Mellbyförsöken
i verksamheten, där man sedan 1980-talet gör
utlakningsförsök tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet. Även på Böslid finns numera två
utlakningsanläggningar.

Vilket är årets mest spännande försök hos
er, enligt dig?
Årets mest spännande försök är ett vallförsök
där man jämför fyra och fem skördar. I år är
det skördeår ett. Försöket drivs med anslag från
Prytz Stiftelse samt medverkan från Lantmännen och Scandinavian Seed. Här testas sju olika
vallfröblandningar i två skördesystem. Ett brett
analysprogram tillsammans med botaniska analyser lägger en bra grund för att räkna fram om det
är lönsamt att ta fem skördar.

Nu är det nederbörd på gång som
t.ex. kan ge mjöldagg. För kornflugan
väntar man på en andra inflygning.

Hushållningssällskapet
Skåne

Ulrika Dyrlund Martinsson Försöksledare
ulrika.dyrlund-martinsson@hushallningssallskapet.se
010-476 20 31
BORGEBY

Vilken försöksgård arbetar du vid? Beskriv
kort er verksamhet.
I Skåne finns tre försöksstationer, Borgeby i västra Skåne, Helgegården utanför Kristianstad och
Sandby Gård på Österlen. Bemanningsmässigt
finns två grupper, en som utgår från Borgeby och
som täcker upp västra Skåne och en som utgår från
Helgegården och som täcker upp östra Skåne.
Cirka 80 procent av försöken läggs ute hos lantbrukare, medan cirka 20 procent av dem läggs
på de egna gårdarna. Försök på egna gårdar kan
exempelvis vara ett försök med ett specifikt ogräs
som då sås in i försöket, det kan vara försök där
skörden måste destrueras, GMO-försök, potatisbladmögelförsök och försök med stor smittorisk
samt bevattningsförsök.

HELGEGÅRDEN
SANDBY GÅRD

Bladmögel

Försöksfält vid Sandby gård

Man har många försök på lantbruksskolorna runt
om i Skåne, där eleverna då kan följa utvecklingen
i försöken som en del i sin undervisning.
Under säsongen arbetar 35 personer med försöken.
Förutom fältarbete i försöken, åtar man sig även
preparatuppvägning till försöksstationer runt om
i landet, frörensning samt betning av utsäde till
alla sortförsök i raps och även en del direkt till
kund. Man utför även ackrediterade GEP- och
GLP-försök och ekologiska försök. Nystarten av
Skånes försöksringar har också gett en del nya
spännande uppdrag.

Det har varit en frisk säsong med få angrepp, men i
kornflugeförsöken, som genomförs för att man ska hitta
en bra bekämpningsstrategi, har vi sett fina angrepp och
tydliga skillnader mellan de olika behandlingarna.

Hur är läget vad gäller sjukdomar och
skadedjur i försöken med spannmål och
oljeväxter?
Det är väldigt lugnt med både svampangrepp och
med insekter, eftersom det varit ganska kallt. Nu
ser man lite sjukdomar såsom Septoria, mjöldagg och gulrost, och man kan nu se skillnader i
försöken.
- Det har varit en frisk säsong med få angrepp,
men i kornflugeförsöken, som genomförs för att
man ska hitta en bra bekämpningsstrategi, har
vi sett fina angrepp och tydliga skillnader mellan
de olika behandlingarna, säger Ulrika Dyrlund
Martinsson.

Drönare ger Skånes försökspatruller en
värdefull översikt

Vilket är årets mest spännande försök hos
er, enligt dig?
Kornflugeförsöken är intressanta dels för att det
är en relativt ny skadegörare och vi vet så lite
om dem men som tur är kan vi se fina skillnader
mellan behandlingarna.
Vi har ett nytt spännande kretsloppsprojekt, med
”end of waste”-produkter, i detta fall pelleterad
stadsgödsel. I försöken har man sett fina effekter
av stadsgödseln och detta ska bli intressant att få
se skörderesultaten från detta.
Man testar även ny sprutteknik i hortogrödor,
där man bekämpar insekter både underifrån och
ovanifrån vilket ger en bättre träffsäkerhet.

www.hushallningssallskapet.se

