Anlæg af OnFarm Forsøg
Hold forsøget så simpelt som muligt, afprøv kun få behandlinger. Det kan f.eks. være to forskellige
doseringer af et planteværnsmiddel eller ensartet eller gradueret gødskning.
Jo flere gange du gentager dine behandlinger i marken des bedre, vi anbefaler 4 gentagelser pr. mark.
Der bør høstes mindst 500 m2 og gerne 1.000 m2 pr. parcel. Det er afgørende, at du kan høste med
fuldt skår, derfor skal den enkelte parcel som minimum være 1-2 m bredere end mejetærskeren, så
plejespor samt steder med risiko for overlap med sprøjte ikke indgår i det skår du høster til dit forsøg.
Forsøget bør markeres tydeligt i hvert hjørne, så det nemt kan ses, og du undgår at køre unødigt i
forsøget.
Vurder ud fra marken, hvordan forsøget placeres bedst.
Eksempler på anlæg, hvor der afprøves to forskellige mængder af f.eks. gødning, der udbringes med en
marksprøjte, er vist nedenfor.

Anlæg med 4 gentagelser, hvis marken er bred
Kan du høste 1 skår med din mejetærsker mellem plejesporerne, behandler du ved kun at sprøjte med
den ene halvdel af sprøjtebommen, så samme behandling er udført mellem 2 plejespor som vist
nedenfor.

Kan du høste 2 fulde skår med din mejetærsker mellem plejesporerne, kan du spare plads, og have 2
forskellige behandlinger mellem 2 plejespor. Behandlingen udføres med den ene halvdel af sprøjten.
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Alternativt anlæg, bruges i lange marker
Hvis du kan høste et fuldt skår på hver side af plejesporet kan du spare plads, ved kun at sprøjte med
den ene side af sprøjten, som vist nedenfor. Her skal der være værn til at starte/slukke sprøjten, så man
er skikker på fuld dosis i selve parcellen.

Hvis marken er mere kvadratisk
I en mere kvadratisk mark kan forsøget anlægges på denne måde.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med SEGES.

