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Härliga skördetider

Årets första fyra dagar i skörd motsvarar 
storleksmässig hela skörden 2018! Skörden 
har med andra ord varit stor och dessutom 
med bra kvalitet. Härligt att se att ni som 
odlare kunnat få fantastisk utväxling på den 
potential vi haft med oss ända sedan i hös-
tas. 

Överlag fina skördesiffror på det som har 
levererats och trots utmaningen med täta 
bestånd, har de flesta både lyckats med god 
skörd på höstgrödorna och även bra nivåer 
på kvalitetsparametrar såsom proteinhalt 
och rymdvikt. Det märks tydligt att både 
modern teknik och att dela upp gödslingen 
i fler och senare givor än tidigare, har hjälpt 
till att få ut det bästa ur varje fält. 

För ekologiska odlarna har det inte varit lika 
lätt och där ligger proteinet på höstvete åt 
det låga hållet på grund av utspädningsef-
fekten av hög skörd.

I spannmålsmottagningen har vi flera gång-
er blivit påminda om den tröskkapacitet 
som finns och tydligtvis ökar detta för varje 
år som går. Vi har vid några tillfällen fått 
stänga mottagningen, för att hinna hantera 
de stora volymerna av inkommen spann-
mål. Detta har inte behövts tidigare år och 
vi tackar för att ni haft förståelse för detta. 
Framöver ser vi behov av att ni hjälper oss 
utjämna trösktoppar med korttidslagring 
hemma på gården.
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Än är inte all höstvete tröskad och senaste veckorna har vädret verkligen testat sorter-
na. Överlag har falltalen klarat sig i det längsta och om grödan står upp ser kvaliteterna 
ut att hålla sig - men inte länge till, nu är det rejäl påfrestning! En sort som sticker ut är 
Linus, som under årets förutsättningar inte härdade ut lika länge. 

Som vi har skrivit tidigare, är det väl stor rågodling och vi har svårt klara hantera vo-
lymerna i skörd – gäller både konventionell och ekologiskt. Och detta gäller generellt 
i  Sverige som helhet. Vår rekommendation är att odla mindre råg och välja höstvete 
istället.
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Inför höstsådden

Ett orosmoln som är tydligare i år gäller rågen, där vi ser stor mängd 
mjöldryga i leveranserna. EU sätter mjöldryga och dess restsubstanser 
(alkaloider) i fokus med mål att sänka gränsvärdena inom 2 år. Detta 
innebär att det är väldigt viktigt att odla de sorter som är bäst på att 

motstå infektionen, men även att i växtodlingen göra de åtgärder som är möjliga för att 
minska smittan. Värdväxter är andra gräs och man bör fundera på om plöjningsfritt är 
rätt väg. 

Vi hittar enstaka mjöldryga i vete och där vill vi absolut inte se en ökad trend, då 
gränsvärdena redan är väldigt låga.

Vi påminner om att du på inloggningssidan 
Min Sida på www.berteqvarn.se ser alla dina 
inleveranser till oss. Här får du uppgifter om 
levererad gröda, dess vikt och analysresul-
tat. 

Kontakta oss om du saknar dina inlogg-
ningsuppgifter, maila info@berteqvarn.se 
eller ring 0346-71 52 00.

Min sida
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Hälsningar från Fredrik

0346-71 52 42

fredrik@berteqvarn.se

Ha en fortsatt bra sensommar! 

Nu kan man se att det händer något där havreqvarnen ska stå klar i början av 2021. Det 
känns långt kvar till dess, men eftersom vi ska använda en del havre av skörd 2020, så åter-
kommer vi under hösten med odlingsvillkor.

Här följer ett kollage med bilder där havreqvarnen växer fram. Bilderna är tagna från mars 
till dags dato. 

Havreprojektet - bygget är i gång  

o ch  he l a  gänget  på  Berte  Qvarn ! 


