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procent, vilket är lite högre än året 
innan. Lantsorten Pika hade högst 
protein på 14,4 procent och lägst 
protein hade Leidi på 10,8 procent. 
Amaretto, Anniina och Leidi hade 
högst HLV (76,7 kg/hl) och lägst hade 
Pika (62,6 kg/hl). Här kan också näm-
nas att falltalen varierade mellan 
191 (Krabat) och 62 (Pika). 

Årets högst avkastande havre var 

för tredje året i rad Steinar med 
medelskörden 7.493 kg/ha, lägst 
medelskörd hade lantsorten Osmo 
4.691 kg/ha. Medelskörden för årets 
havresorter landade på rekordnivå 
6,6 ton/ha.

Högst protein hade Meeri med 13 
procent och medelproteinet bland 
havresorterna var 11,9 procent. Av-
etron hade högst HLV (55,5 kg/hl) 

och lantsorten Osmo lägst (50,1 kg/
hl).

Högst kornskörd hade den för oss 
nya foderkornsorten Justus med 
6.754 kg/ha och lägst medelskörd 
hade lantsorten Halikon Ohra med 
3.842 kg/ha. Medelskörden för korn-
försöket var cirka 5,6 ton/ha.

Medelproteinet för korn var 10,5 
procent, Halikon Ohra hade högst 

protein på 12,9 procent och Kaarle 
lägst på 9,5 procent. Arild hade 
högst HLV (69,4 kg/hl) och KWS Irina 
lägst (40,7).

Analys av DON-halter  
i havresorterna
Växtpatogena svampar av släktet Fu-
sarium skapar problem i bland an-
nat spannmål världen över. Angrepp 

Den 10:e juli, knappt två månader efter sådd, har axgången kommit igång 
på ekofältet. Tidiga kornsorter, bland annat nya foderkornen Alvari, Kaarle 
och Justus, är redan i full ax och resten av fältet ligger inte långt efter. Inte 
mycket ogräs här fastän försöket inte blev ogräsharvat.

Vårvetet (och havren) tröskades 27.9 efter tre veckor med totalt dryga 80 
millimeter regn vilket påverkade kvalitén mycket negativt. Av vetesorterna 
var det endast lantsorten Pika som vid skördetidpunkt hade liggsäd (när-
mare 100 procent). Pika som lagt sig redan under sensommaren hade vid 
skördetidpunkt långa grönskott i axen.

Varje höst ordnar projektet en fältträff vid ekosortförsöken, även NSL:s eko-
rådgivare Torbjörn Lönnfors brukar delta. Bild från fjolårets träff 17.8 i vilken 
ett tjugotal odlare deltog.

Många olika observationer görs under odlingssäsongen, bland annat mäter 
man strålängd och gör sjukdomsobservationer.


