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Minnesanteckningar från möte den 11 feb 2002 angående rutiner inom sortprovningen
1. Mötet var föranlett av den sena rapporteringen hösten 2001 av slutgiltiga resultat från FFE.
Björn Andersson redogjorde för de senaste årens utveckling. Antalet försök har varit relativt
konstant de senaste 7-8 åren men antalet sorter har ökat och samtliga försök innehåller numera
två behandlingsled, vilket gör att det totala informationsflödet har ökat. Personalen har minskat
till ca en tredjedel under motsvarande tidsperiod. Effektivisering genom ökad datorisering har
inte kompenserat personalminskningen. Diverse störningar orsakade av fel på datorer mm
orsakade förseningar som inte kunde hämtas in. - Se närmare utskickade handlingar inför mötet.
Kostnadsläget kommenterades. Overhead tas nu endast på lönekostnader vid SLU. SLU:s
lönedel uppgår i nuläget till endast 18,5% av försökskostnaderna. Fältersättningarna har ökat
kraftigare än inflationen för att möjliggöra investeringar.
2. Viktiga datum. Prioriteringsordningen för redovisningen diskuterades. Preliminära siffror
grundade på fältvattenhalt (snabbvattenhaltsbestämning accepteras) skall publiceras av
regionala organisationer senast den 1 oktober. Viktigt för höstgrödor i Skåne beroende på
valmöjligheter vid höstsådden. I övriga regioner är vårgrödorna viktigare.
Försöken redovisas enskilt tillsammans med flerårsmedeltal (enligt FFE:s redovisning) från
föregående år. Möjligen kan årets medeltal redovisas i de fall man har ett balanserat material.
Kvaliteten på de enskilda försöken skall redovisas med försökets CV. Restriktiv hållning med en
gräns för publicering vid en CV om 10%, dock kan gränsen justeras beroende på orsaker till
variationen. – Tidsgränsen den 1 oktober bedömdes som realistisk.
Framfördes önskemål om att slutgiltiga resultat skall publiceras den 1-15 november. Om
prognoser skall göras, skall dessa publiceras utan riksmedeltal, eftersom dessa kan variera
mera än de områdesvisa resultaten. Även definitiva resultat skall redovisas utan riksmedeltal
om de inte är relevanta. Framfördes även förslag om reducerad försöksersättning vid försenad
redovisning av resultat.
(FFE:s kommentar till tidsgränsen: Med det äldre datasystemet var sammanställningarna klara i
mitten-slutet av november. Systemet var stabilt. Med det nya systemet har vi hittills som bäst
uppnått slutet av november-början av december. Störningar kan uppträda. För att nå önskad
deadline måste resursförstärkningar skapas).
Sammanställningsprofiler skall planeras i god tid inför säsongen, dvs. vilken typ av
områdesindelningar mm som skall göras. Visst utrymme för specialsammanställningar, beställda
senare, skall dock finnas.
Diskuterades även vem som skall ha tillgång till resultaten. Preliminära, ojusterade siffror får
inte lämnas ut. Man måste avvakta vattenhaltskorrigeringar och en statistisk värdering.
3. Åtgärder. Diskuterades prioriteringsordning för inskick av olika grödor till SLU. Inskick skall
göras efter torkning av proverna, senast en vecka efter skörd. Förslagsvis skickas höstkorn och
höstråg så snabbt som möjligt, så att dessa grödor kan avslutas helt innan fokusering sker på
senare mognande växtslag.
Laboratorierna. Anlitade laboratorier för grundanalyser är Provcentralen och HS Miljölab i
Kalmar, samt för analyser av falltal, råfett, växttråd och maltkornssortering AnalyCens
laboratorier. Högsta prioritet skall ges för analyser av sortförsöken.
Överföring av data. Diskuterades möjligheterna för regionerna att överta en del av “input” i
databasen, bl.a. att lägga in basdata (förfrukt, gödsling, bekämpningar mm) i databasen för att
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göra processen snabbare vid Ultuna. Standardisering av koder och blanketter måste göras för
att detta skall fungera. Framställdes önskemål om att kunna ta ner data och göra egna
sammanställningar från internet eller databasen.
4. Former för resultatredovisning. Preliminära resultat redovisas på respektive regions hemsidor.
Diskuterades möjligheter att förbättra sökningen på hemsidorna, bl.a. FFE:s, och hur man når
alla resultat i landet, eftersom många intressenter arbetar på riksplanet. Efterlystes
sammanställningar efter jordart och förfrukt. Nytt möte ang. internetpublicering planeras i april.
5. Kriterier för sortredovisning diskuterades. Kravet är två försöksår. Geografisk spridning, var
skall försöken placeras? Mätarproblemet, diskuterades sortblandningar som huvudmätare; fysisk
blandning eller “blandning i datorn” av marknadssorter i försöket?
Statistisk bearbetning. Diskuterades för- och nackdelar med Mixed model. F.n. finns inget bättre
som kan hantera heterogena material. Det accepterades att riksmedeltal för avkastning ej
behöver redovisas.
Påpekades att för att få en korrekt jämförelse måste alla sorter förekomma i alla försök.
6. Organisation. Inga förändringar i den nuvarande.
Finansiering. Diskuterades en höjning av avgiften för resultatbearbetning av länsförsöken.
Denna är för låg i förhållande till arbetsinsatsen, bl.a. är sortsammanställningar och
fältbesiktningar inte finansierade. Summan 1000 kr höjning/försök nämndes. Detta motsvarar
totalt 6 manmånader, vilket är FFE:s bedömning av behovet av resursförstärkning.
7. Övriga frågor. Betning av utsäde. Endast aktiva substanser som är godkända i Sverige får
användas. Vid misstanke om felaktigt preparat kontaktar patrullerna FFE för analys av medlet.
Ett felaktigt medel kan medföra att sortresultaten utesluts ur redovisningarna.
Stråförkortning. Någon stråförkortning är inte aktuell i sortförsöken. Höstrågsförsöken måste
gödslas av patrullerna, inte av försöksvärden (om denne stråförkortar fältet), för att inte
kvävenivån skall bli för hög.
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