
   

 

 

 

 

Forsøgsvært: 

 

 

Forsøg med:  i mark: 

 

 

 

 

  Afgrøde: 

 

 

 

Følgende forholdsregler skal overholdes på forsøgsarealet: 

 

☺ Du bedes foretage:   Du må IKKE foretage:  

 

 Såbedstilberedning  Såbedstilberedning 

 Såning  Såning 

 N-gødskning  N-gødskning 

 PK-gødskning  PK-gødskning 

 Mangan-gødskning  Mangan-gødskning 

 Ukrudtsbekæmpelse  Ukrudtsbekæmpelse 

 Skadedyrsbekæmpelse   Skadedyrsbekæmpelse 

 Svampebekæmpelse  Svampebekæmpelse 

 Vækstregulering  Vækstregulering 

 Høst  Høst 

 Anlæggelse af efterafgrøder   Anlæggelse af efterafgrøder  

 

 

 Ingen restriktioner; forsøgsarealet behandles som omgivende mark 

 

Særlig/anden aftale: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Når du gennemfører en behandling i den omgivende mark, som ikke skal gennemføres i forsøget, er 

det vigtigt at holde en passende afstand til forsøget, så det ikke bliver påvirket ved fx vinddrift. Vær 

derfor opmærksom på, hvordan du kan undgå at påvirke forsøget, ved for eksempel at lukke en sek-

tion på sprøjtebommen osv.  

 

Når du i forsøget gennemfører en behandling, så vær opmærksom på forsøgsdesignet og at udstyret 

er indstillet korrekt ift. parcelstørrelse. Vær også opmærksom på parcellernes afgrænsninger, således, 

at der ikke bliver lavet overlappende behandlinger eller at en maskine løber tør, før behandlingen er 

færdigudført.  

 

Du bedes venligst orientere medhjælpere, maskinstation eller andre, der behandler marken, om denne 

aftale. 

 

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål, eller ved et uheld kommer til at behandle forsøget forkert, 

så vi hurtigst muligt kan finde en løsning. 

 

Information omkring indsamling og bearbejdning af data 
I forbindelse med gennemførelsen af forsøgsaktiviteterne indsamler Landsforsøgsenheden følgende 

almindelige personoplysninger: 

 

• Navn og adresse 

• Dyrkningsoplysninger fra den behandlede mark – se udleverede forsøgsplan 

 

Landsforsøgsenheden videregiver de indsamlede oplysninger inklusive kundes navn og adresse til 

SEGES Innovation P/S til analyse-, forsknings-, og statistiske formål.   

 

I den forbindelse kan SEGES Innovation P/S samkøre datasæt modtaget fra Landsforsøgsenheden 

og fra øvrige virksomheder, med egne data. Du kan læse SEGES Innovation P/ persondatapolitik på 

https://www.seges.dk/vilkaar-og-betingelser  

 

I forbindelse med gennemførelse af forsøg og efterfølgende offentliggørelse af forsøgsresultater vil 

ovenstående oplysninger blive offentliggjort via: www.nfts.dk   

Efter forsøgets afslutning gemmer Landsforsøgsenheden ikke oplysninger om forsøg eller forsøg-

svært. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Planteavlskontoret 

 

https://www.seges.dk/vilkaar-og-betingelser
http://www.nfts.dk/

