Viktig nysatsning på fältförsök
Vi ska hänga med!
Detta utskick till dig kommer från Försöksringarna i Skåne. Anledningen till att vi vill nå nästan alla lantbrukare i
Skåne (inte bara till våra medlemmar) är mycket viktig:



Behoven av kunskap från lokala fältförsök är större än någonsin.
Den traditionella finansieringen via SLF‐avgiften (Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning) räcker inte
längre till!

Ett exempel på den övergripande bristen på kunskap är den knappa ökningstakten av spannmålsskördarna.
Under åren 1995–2015 har den årliga avkastningsökningen i skånsk höstveteodling legat på ca 0,25 procent.
Det är helt oacceptabelt. Genom att tillföra ny kunskap till odlare och rådgivare kan vi ändra på det uppkomna
läget.
Målet är att varje lantbrukare som deltar ska kunna öka sin lönsamhet med 100 kr/ha. För detta behöver vi fler
fältförsök som återspeglar:
 Aktuella problem under lokala förhållanden
 Faktorer som lantbrukaren själv kan påverka på kort sikt
Om alla lantbruksföretag bidrar med sin del kommer vi tillsammans att kunna öka lönsamheten långt mer än
vad detta bidrag kostar
De lokala försöksringarnas verksamhet fortsätter som förut men inbetalningskort skickas ut från Skånes
försöksringar. Pengarna som betalas in kommer att gå till fältförsöksverksamheten på Hushållningssällskapet
Skåne. Du blir även medlem i Försöksringarna vilket ger dig möjlighet till mer och snabbare information om
försöksresultaten samt gratis inträde på Borgeby Fältdagar. Om vi inte gör någonting kommer vi att vara kvar i
en otillräcklig situation där fältförsök tappar sin betydelse.



En insatt krona i fältförsöksverksamheten ger 10‐15 kr tillbaka. En oslagbar investering.

Vill du veta mera om värdet av denna inbetalning och varför den är så viktig välkomnar vi dig att besöka
Försöksringarnas hemsida www.forsoksringarna.se studera innehållet under rubriken ”Lönsamma Fältförsök”.
Det går bra att kontakta Ulrika Dyrlund Martinsson, utvecklings‐ och marknadsansvarig för fältförsöken på
Hushållningssällskapet Skåne, på 010‐476 20 31, för frågor.
För dig som redan är medlem ersätter denna inbetalning 2018 års medlemsavgift.
Stort tack för ditt engagemang!
”Fältförsök lägger
alltid grunden till
lönsamheten i årets
odlingar”

Lars Håkansson, Tågarp

”Pengar satsade i
skånska fältförsök, det är
en väldigt angelägen
investering i framtida
växtodling.”

Nils Yngveson, Arendala

Inbetalning: Fast avgift 600 + rörlig avgift 5 kr/ha till BG nr 413‐2650. Senast inbetalning den 15 mars ‐2018
Den totala kostnaden utgör 100 kr medlemsavgift, resterande summa är avdragsgill Märk inbetalningen med
ditt förnamn och efternamn uppge din mailadress

Vänliga hälsningar Lars Håkansson Ordförande, Skånes Försöksringar

