Till hemsidan │ Prenumerera
Region Öst vecka 28, 2019

Växtnäringsförsök i Kalmar, Östergötlands, Södermanlands och Örebro län och på Gotland 2019
Årets mätningar av kväveupptag i höstvete avslutades för en knapp månad sen men
det finns fortfarande möjlighet att stanna till och titta på intressanta växtnäringsförsök
om du har vägarna förbi.
Passa på att besöka försöken!
Här följer en sammanställning av 2019 års växtnäringsförsök i Kalmar, Östergötlands,
Södermanlands och Örebro län samt på Gotland. Passa på att besöka försöken när du har
vägarna förbi! Kolumnen längst till höger visar antalet försök totalt i hela landet. Östra
Sverige-Försöken (ÖSF) omfattar Östergötlands, Södermanlands och Örebro län medan
Gotland och Kalmar län tillhör Animaliebältet där också Halland, Blekinge, Jönköpings och
Kronobergs län ingår.
Tabell 1. Växtnäringsförsök i Kalmar, Östergötlands, Södermanlands och Örebro län samt på Gotland
2019.
Försök i Region öst
Gröda
Plan

Antal

Plats(er)

Antal försök
totalt i landet

Rubrik

Startår

L3-2314

Kvävestrategi i höstvete

2019

3 st

Torslunda, Färjestaden
St. Berga, Klockrike
Bjärstad, Vikbolandet

10 st

L7-150

Kvävebehov hos olika höstvetesorter

2016

1 st

Glyttinge, Linköping

5 st

L3-2315

Kvävestrategi i vårvete

2019

2 st

L7-426

Kvävebehov hos olika maltkornsorter

2016

2 st

Kvävestrategi och tidpunkt i höstraps

2018

1 st

Ullevi, Linköping

6 st

2018

1 st

Kläckeberga, Kalmar

6 st

1966

2 st

1966

2 st

Stråsäd

Glyttinge, Linköping
Nybble, Vintrosa
Ulfåsa, Motala
Suderbys, Visby

7 st
7 st

Oljeväxter
L3-2313
Vall
Kvävegödsling och strategi i
blandvall
Långliggande försök
Bördighetsförsök, kreatursR3-9001-9
hållande växtföljd
Bördighetsförsök, kreaturslös
R3-9001-10
växtföljd
L3-2311

Klostergården och Högåsa,
båda Vreta Kloster
Klostergården och Högåsa,
båda Vreta Kloster

9 st
9 st
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Bild 1. Försök i serie L3-2315 Kvävestrategi i vårvete på Glyttinge, Linköping den 3 juli 2019. Rutan till
vänster har inte fått något kväve alls medan rutan till höger har fått 200 kg N/ha – ändå syns det
knappt någon skillnad mellan dem. Foto: Johan Malgeryd

Fältkort och kartor i NFTS och på Fältforsks webbplats
Fältkort och kartor till de officiella försöken hittar du i den gemensamma nordiska
försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System) och på www.slu.se/faltforsk. Gå in på
”Enskilda försöks resultat och placering” i NFTS så kan du sedan välja ämnesområde, år och
försöksserie och leta upp de försök du är intresserad av.
På SLU:s webbplats väljer du ”Fältförsök - resultat” och därefter ”Enskilda försök” och
”Snabbsökning”, sedan kan du söka efter enskilda försök eller en viss typ av försök i hela
landet eller i utvalda län. Du når söksidan direkt via denna länk. Observera att alla växtnäringsförsök 2019 inte finns inlagda på SLU:s webbplats, en del av dem hittar du bara via
NFTS. Mer information läggs ut efter hand under säsongen.
Resultat från försöken publiceras årligen i försöksrapporter som finns tillgängliga på
www.sverigeforsoken.se. Totalt finns det sex försöksregioner i Sverige. I Mellansvenska
försökssamarbetet ingår förutom Östra Sverige-Försöken också Sveaförsöken och Försök i
Väst (FiV).
Företagsfinansierade försök
Utöver försöken i listan ovan har bl.a. Yara egna försök. Vill du veta mer om dem, kontakta
respektive företag.
Försöksresa i Östergötland

Johan Malgeryd och Pernilla Kvarmo, Regionkontoret i Linköping

Kontakt: Alnarp 036-15 52 82, Linköping 036-15 85 11, Skara 036- 15 81 16, Uppsala 036-15 63 41

Sida 2

Tisdagen den 9 juli anordnas årets andra försöksresa i Östergötland, huvudsakligen med
tema växtskydd men också med något eller några växtnäringsinslag.

