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Sorter

I den mellansvenska försöksregionen lades
det ut 7 försök med tidigt korn. Ett försök i
Kungsgården kasserades på grund av torka.
Sortmaterialet varierade mellan försöken och
vi har valt att redovisa försöken i område G
för sig. I område G var Baronesse och Otira
de sorter som avkastade bäst. Cecilia
avkastade sämre än normalt och
sexradssorterna gynnades inte av den torra
försommaren. Se tabell 1. Även i område D
och F så var Otira den sort som avkastade
bäst. Se tabell 2.

Effekterna av blockbehandlingen mot
svamp var små detta år. Se tabell 1 och 2.

Korn (tidiga sorter)

Daniel Josefsson, Hushållningssällskapet Dalarna & Gävleborg

troS taldnahebO taldnaheB latledeM

essenoraB
ah/gk
lat.ler

0724
001

0364
001

0544
001

aritO 601 401 501
lykeR 59 59 59
ognoP 39 39 39
nanniK 48 09 78

ajnaV 48 09 78
ottnA 98 48 78

ailiceC 38 78 58
77388OB 08 09 58

84269ÅWS 58 38 48
regloH 57 37 47
anaaS 17 77 47

koslO 37 86 07
ikkrE 66 86 76

ävyJ 36 76 56
ifloR 66 06 36
ajriM 75 26 06

Tabell 1. Korn. Avkastning 2001 obehandlat och behandlat, område G.

BARONESSE (SW)är en högavkas-
tande fodersort med medeltidig mognad.
Sorten är högvuxen och något stråsvag.
Angrips lätt av mjöldagg.

OTIRA (SW) är en medeltidig, medel-
lång och stråstyv fodersort Högavkastande
med låg rymdvikt och medellåg proteinhalt.
God resistens mot mjöldagg och god mot-
ståndskraft mot övriga bladsvampar. Sorten
är nematodresistent.

KINNAN (SW) är en medeltidig sort
med något svagt strå. Når inte upp till mäta-
ren i avkastning. Något känslig för strå-
brytning.
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Sorter

troS taldnahebO taldnaheB latledeM

aritO
ah/gk
lat.ler

5895
001

0626
001

3216
001

lykeR 69 69 69
nanniK 59 69 59

ajnaV 19 19 19
appiliF 39 98 19

ifloR 58 59 09
ävyJ 88 58 78

anaaS 78 48 58
ikkrE 67 77 67

regloH 47 07 27
koslO 27 96 17

Tabell 2. Korn. Avkastning 2001 obehandlat och behandlat, område D och F.

Tabell 3. Korn. Bestånds- och kvalitetsegenskaper. Femårsmedeltal hela landet
1996-2000.

troS -årtS
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%
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%

-årtS
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,tkiv
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g

,nietorP
stva%

essenoraB 37 32 18 211 396 3,94 11
aritO 48 12 07 211 456 2,05 6,01

nanniK 07 92 67 011 476 4,15 4,11
koslO 77 32 67 39 256 9,14 2,21
ailiceC 38 62 27 211 296 6,94 2,11

ajnaV 26 9 97 79 666 4,25 2,31
ognoP 68 52 76 311 166 2,54 8,01

ajriM 58 41 08 49 836 9,83 7,21
appiliF 87 8 27 89 876 0,25 9,21

OLSOK (SW) är ett sexradskorn från
Norge. Sorten har samma avkastning som
Vanja men mognar fyra dagar tidigare. Av-
kastningen ligger över andra sexradssorter.
Den är något stråsvag och känslig för blad-
fläcksvampar.

CECILIA (SW) är ett stråstyvt, medel-
långt maltkorn med hög avkastning. Medel-

tidig mognad och hög rymdvikt samt ganska
hög proteinhalt. Sorten angrips av mjöldagg
och är nematodresistent.

VANJA (SW) är ett tvåradskorn med ti-
dig mognad. Ganska lång och stråsvag men
har en god avkastning. God rymdvikt och
mycket stor kärna. Vanja har lägre angrepp
av mjöldagg än övriga tidiga sorter.
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Sorter

REKYL (SW) provas för första året i
området.

ANTTO (SW) provas för första året i
området.

PONGO (SW) är en stråstyv och medel-
kort fodersort med hög avkastning och
medelsen mognad. Sorten har relativt låg
rymdvikt, något låg kärnvikt och låg protein-
halt. Angrips av mjöldagg.

MIRJA (SW) är en tidig finsk
sexradssort. Avkastar i nivå med Karin och
bättre än Etu. Stråstyrkan är god och den
mognar i tid med Karin. Mirja är avsedd för
enzymmalt.

HOLGER (SW) mognar något senare
än andra sexradssorter. Avkastning i nivå
med Olsok men ett svagare strå.

ROLFI (SW) är en sexradssort med
något tidigare mognad än Olsok. Avkastning
i nivå med Olsok men sämre stråstyrka.

BO 88377 (SW) provades för första året
i området.

SWÅ 96248 (SW) provades för första
året i området.

SAANA (SSd) är en finsk tvåradssort
med god stråstyrka och god avkastning. Sor-
ten är avsedd för foder och malt och har
uppvisat god motståndskraft mot bladfläck-
svampar.

ERKKI (SSd) är en finsk sexradssort.
Avkastningen ligger något under övriga
sexradssorter och stråstyrkan är medelsvag.

JYVÄ (SSd) är en finsk fyrradssort som
avkastar I nivå med Erkki. Något svagt strå
och medeltidig mognad.

FILIPPA (SW) är en tidig och ganska
lång tvåradssort, mognar något tidigare än
Kinnan och med bättre stråegenskaper. Sor-
ten har god tolerans mot låga pH-värden. Av-
kastningen ligger något under Kinnan.


