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Sortvalsinformation inför hösten 2018
Höstvete

Höstkorn

ELLVIS: Brödvetesort med god vinterhärdighet. Sorten har
hög avkastning, god stråstyrka, medellångt strå och tidig
mognad. Ellvis har ett högt och stabilt falltal. Sorten gynnas
av tidig till normal såtidpunkt.

FRIGG: Ett 2-radskorn med högst avkastning och bäst
vinterhärdighet av de provade sorterna i vårt område. Sorten
har medeltidig mognad, kort strå och bra stråstyrka.

REFORM: Nytt brödvete med hög avkastning, kort strå
med god stråstyrka. Sorten är vinterhärdig och känneteck
nas av stora ax och stor kärna. Reform har ett högt stabilt
falltal. Mognadstid som Ellvis. Reform lämpar sig även vid
en något senare sådd eftersom sorten bestockar sig bra på
hösten.
PRAKTIK: Tidigt falltalsstabilt brödvete. Sorten har en
något högre proteinhalt än Reform och Ellvis. Utmärkt som
förfrukt till höstraps
OLIVIN: En klassisk brödvetesort med stabil avkastning
och bra övervintringsförmåga i vårt område. Den har stabilt
falltal, hög rymdvikt samt högt protein. Olivin har bra kom
pensationsförmåga vid exempelvis sen sådd och är mycket
odlingssäker.
JULIUS: Brödvete med hög avkastning och något senare
mognad. Medellångt strå med god stråstyrka. Bra vinter
härdighet.

Råg
LIVADO: Hybridråg med hög pollenproduktion vilket ger ett
bra skydd mot angrepp av mjöldryga. Livado har förutom en
mycket hög avkastning och en bra vinterhärdighet också ett
högt falltal.
HERAKLES: En populationssort som tagits fram genom en
speciell förädlingsteknik. Högre avkastning än andra popula
tionssorter, god stråstyrka och bra vinterhärdighet. Rekom
menderas vid sen sådd.

Rågvete
PROBUS: Ny rågvetesort med en hög motståndskraft mot
gulrost under samtliga år i provning. Medeltidig mognad
med något kortare strå och en hög stråstyrka.

HYBRIDKORN BAZOOKA: Bazooka är en intressant
6-rads hybrid som kombinerar en mycket hög avkastnings
potential med en god rymdvikt. Hybridkorn har en mycket
kraftig bestockning och kommer till sin fulla rätt vid tidig
sådd med låg utsädesmängd.

Höstraps
EXPLICIT En sort som legat bland dom klart högst avkas
tande sorterna i flera år. Kompakt växtsätt på hösten gör
den lämplig vid tidig sådd. På våren växer den kraftigt och
når samma höjd som Compass. Mindre drösningbenägen
än andra sorter och med mycket bra vinterhärdighet.
COMPASS: Mycket uppskattad sort varit med på den
svenska marknaden i många år. Sorten har mycket bra
stjälkstyrka och mognar medeltidigt. Mycket hög råfetthalt.
Compass har stark vinterhärdighet och rekommenderas vid
normal eller sen sådd.
MERCEDES: Ny robust genetik som gör Mercedes väl
lämpad för tuffa vinterförhållanden. Sorten har en stark höst
utveckling och passar för sådd från optimal till sen tidpunkt.
God vinterhärdighet i kombination med en sen återväxt på
våren minskar risken för frostskador. Medellång stjälk, god
stjälkstyrka, medeltidig mognad och frisk med god mot
ståndskraft mot både bomulls- och kransmögel. I svenska
officiella försök sedan 2014.
ALEGRIA: Linjesort med medeltidig mognad och för
linjesorter god avkastning.

Ekologisk odling – sortval hösten 2018
Höstvete

Rågvete

STAVA: En svenskförädlad brödvetesort av klassisk typ
med långt strå. Sorten har stabil avkastning och mycket bra
övervintringsförmåga. Stava har hög motståndskraft mot
både vanlig stinksot och dvärgstinksot vilket är viktigt i EKOproduktion eftersom inget EKO-godkänt betningsmedel har
effekt.

PROBUS: Medeltidig rågvetesort med hög rymdvikt, relativt
långt strå, lovande vinterhärdighet och motståndskraft mot
sjukdomar.

OLIVIN: Är ett brödvete med hög avkastning och bra
övervintringsförmåga i vårt område. Sorten har god ogräs
konkurrens. Den har stabilt falltal, hög rymdvikt samt högt
protein. Detta sammantaget gör Olivin till en mycket bra
brödvetesort.

Råg
LIVADO: Obetad hybridråg godkänd i ekologisk produktion.
Livado har en stor pollenproduktion vilket ger ett bra skydd
mot angrepp av mjöldryga. Livado har förutom en mycket
hög avkastning och en bra vinterhärdighet också ett högt
falltal.
HERAKLES: En populationssort som tagits fram genom
en speciell förädlingsteknik vilket ger den egenskaper som
liknar hybridrågen. Högre avkastning än andra populations
sorter men klart lägre avkastning jämfört med hybridråg.
Herakles har god falltalsstabilitet och mycket god vinter
härdighet.

Höstraps
EXPLICIT: En sort som legat bland dom klart högst avkas
tande sorterna i flera år. Kompakt växtsätt på hösten gör
den lämplig vid tidig sådd. På våren växer den kraftigt och
når samma höjd som Compass. Mindre drösningbenägen
än andra sorter och med mycket bra vinterhärdighet.
COMPASS: Sorten har lång stjälk och mycket bra stjälk
styrka vilket ger en bra konkurrensförmåga mot ogräs.
Sorten passar också för odling på stora radavstånd. Den
mognar medeltidigt och har mycket hög råfetthalt. Compass
har stark vinterhärdighet och rekommenderas även vid sen
sådd.
MERCEDES: Ny robust genetik som gör Mercedes väl
lämpad för tuffa vinterförhållanden. Sorten har en stark
höstutveckling och passar för sådd från optimal till sen
tidpunkt. God vinterhärdighet i kombination med en sen
återväxt på våren minskar risken för frostskador. Medellång
stjälk, god stjälkstyrka, medeltidig mognad och frisk med
god motståndskraft mot både bomulls- och kransmögel.
Har funnits svenska officiella försök sedan 2014.

Våra säljare, för dig och dina grödor
SPANNMÅL

Peter Larsson

Johan Tobiasson

0512-300 454
peter@varalagerhus.se

Mikael Eklöf

0512-300 458
johan.t@varalagerhus.se

0512- 300 460
mikael@varalagerhus.se

Camille Maamari

0512-300 465
camille@varalagerhus.se

Karl Delin

Andreas Hernbo

0512-300 459
karl@varalagerhus.se

0512-300 455
andreas@varalagerhus.se

Anders Larsson

Elin Nilsson

0723-595 515
anders.l@varalagerhus.se

0721-885 760
elin@varalagerhus.se

Lagerhusgatan 4, 534 31 Vara | Telefon 0512-300 450 | Fax: 0512-103 10
E-post: info@varalagerhus.se | www.varalagerhus.se

