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Höstvete – ingen stråförkortning/tillväxtreglering till kvarn

Det finns många befintliga kvarnvetesorter 
att välja bland och relativt få helt nya sorter. 

Vi ser att de sorter som betecknas som kvarn-
vetesorter har hållit måttet under vintern på 
ett bra sätt. Den enda sorten att observera är 
höstvetesorten Linus som i skörd 2019 gick 
väldigt snabbt från att ha ett bra falltal till att 
vara foderkvalitet. 

Övriga sorter föll inte så snabbt med de på-
frestningarna som var i höstas. 

Vi kommenterar inte alla sorter, men det 
finns några av de nyare varianterna vill vi 
säga några ord om. Informer är för ojämn 
kvalitetsmässigt för att passa Berte Qvarn, 
men vi kan eventuellt vara intresserade av 
mindre volymer på lagerperioden, dock inget 
vi kan lova. 

Hallfreda ser ut att kunna få en del utrymme, 
men håll koll på odlingsegenskaperna och 
proteingödslingen, så att den passar gården. 
Etana är en sort som vi får en del frågor om 
och den är i nivå kvalitetsmässigt med sorter 
vi känner sedan tidigare.

För ekologisk odling är sortvalet för odlings-
egenskaperna viktigast och där fungerar Sta-
va fortfarande väldigt bra, inte minst för att 
den har en bra balans mellan avkastning och 
proteininnehåll. 

Väljer man att odla andra sorter så håll koll 
på att försörja plantan med tillräckligt mycket 
kväve. Nya Hallfreda har i försöken visat på 
bra avkastning, men ligger klart under i pro-
teinnivån vid samma gödsling. 

Ett budskap vi vill förmedla är att har man en 
bra känsla för den/de sorter man odlar måste 
man inte byta – men självklart ska man ta 
vara på förädlingsframstegen. För oss är det, 
och kommer vara viktigt, att få reda på vad du 
odlar för sort för att kunna styra hur vi jobbar 
med partier i kvarnen.

Höstsådd – sortval

Är du i tankarna på en ny sort höstvete eller råg och osäker, så hör gärna av dig till 
oss för att ta del av våra erfarenheter.
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Dags att beställa gödning?

Tänk på att välja den mest stråstyva sorten som finns och med lägst risk för mjöldryga. Ny 
sort på marknaden är dvärghybriden DH 386 som är testad i praktisk odling under några år 
och är ett nytt grepp för att komma till rätta med stråstyrkan.

Vi kommer att få hårdare EU-krav när det gäller mjöldryga och de alkaloider man kan mäta 
p g a angrepp av mjöldryga. Att mäta alkaloider kommer även sätta luppen på eventuella 
mjöldrygaproblem i andra grödor där vi har varit förskonade i Sverige, men det är större pro-
blem i andra EU-länder. Det är större risk för mjöldryga i dålig växtföljd i kombination med 
plöjningsfritt och håll koll på värdväxter. 

För ekologisk odling är rågbehovet avtagande igen, så håll nere arealen.

Höstråg – satsa på ej stråförkortad/ej tillväxtreglerad odling

  Tänk på klimatavtrycket!

Här har alla odlare en möjlighet att göra en insats genom att välja BAT-gödning* som är fram-
ställd med den bästa tekniska standarden för tillfället och med lägst klimatavtryck. Detta är 
ett enkelt sätt att jobba med sitt klimatavtryck. Vill du odla grynhavre till oss har vi som ett 
baskrav just att det är BAT-gödning.

*BAT-gödsel är mineralgödsel som 
har tillverkats enligt en metod med 
låg klimatpåverkan. Lägsta möjliga 
utsläpp av lustgas och energianvänd-
ning. Det är idag möjligt att köpa 
gödsel som producerats med utsläpp 
av högst 4 kg CO2-ekv/kg N på den 
svenska marknaden
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Som vi skrivit tidigare har behovet av grynhavre 
ökat redan från skörd 2020 med leveranser från 
årsskiftet 2021. 

För skörd 2021 har vi behov av ytterligare voly-
mer. Hör av dig för att se om detta kan vara något 
för din odling! För att se odlingsvillkoren, titta in 
på vår hemsida eller kontakta oss.

Hälsningar från Fredrik

0346-71 52 42

fredrik@berteqvarn.se

o ch  he l a  gänget  på  Berte  Qvarn ! 

Grynhavre, både krav och konventionell odling

Nu ser vi fram emot en härlig växtodlingssäsong med lagom mix av sol, värme 
och nederbörd.

Sist, men inte minst

https://www.berteqvarn.se/foer-lantbrukare/havreqvarn/

