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Sorter

Hybridsorterna har mycket hög av-
kastningsförmåga. Den högre utsädes-
kostnaden gör att hybriderna kommer
bäst till sin rätt på högavkastande
jordar. Det är extra viktigt att hålla en
hybridsort ”på benen” då de tappar
mest vid liggsädesbildning. Amilo har
den bästa stråstyrkan och en god
mältningsresistens.

I september 2000 såddes 9 st rågförsök i det
mellansvenska försöksområdet. Samtliga
försök klarade vintern tämligen bra och inget
försök behövde kasseras. Samtliga sorter
övervintrade i alla försök, men påfrestning-
arna under framförallt vårvintern påverkade
skördenivåerna negativt, främst i Mälarda-
len och Värmland. Hektarskörden för Amilo

Höstråg

Anders Ericsson, Hushållningssällskapet Västmanland
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Diagram 1. Råg.

varierar från cirka 7000 kg i Östergötland till
cirka 3000 kg i Västmanland och Värmland.
Tre av försöken drabbades av stråstyrke-
problem (diagram 1), som påverkade sorter-
nas avkastning (tabell 1). I försöken utan
större stråstyrkeproblem dominerar hybrid-
sorterna stort. Enrico, Gamet, Kubik och
Kaskelott hade en avkastning som överträf-
fade mätare Amilos med drygt 25 %. Öv-
riga hybrider hade en avkastning som låg
mellan 10 och 20 % över mätarens. Mata-
dor var den högst avkastande populations-
sorten, medan Nikita avkastade i nivå med
mätaren (tabell 1). I försöken med
stråstyrkeproblem förändras bilden rejält.
Hybridernas övertag minskar och Enrico och
Gamet, som hade den sämsta stråstyrkan,
avkastade lägre än mätaren (tabell 1).
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troS däsggiljE däsggiL tlatoT

olimA
ah/gk
lat.ler

0644
001

6585
001

5294
001

)58159WS(kibuK 621 411 121
ttoleksaK 521 211 021

ocirnE 231 79 811
odnanreF 911 411 711

temaG 721 29 411
trapA 511 901 311
tirpsE 611 601 211

ossaciP 211 211 211
rodataM 901 701 801

atikiN 201 99 101
kösröflatnA 6 3 9

Tabell 1. Höstråg. Avkastning 2001. Mätare: Amilio.

Svampbehandling i Råg
8 försök 2001

Behandling : Amistar 1,0 + Forbel 0,5 St. 32-45
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Diagram 2. Råg.

I försöken behandlas två av fyra block
för att se hur de olika sorterna svarar på en
svampbehandling (diagram 2). Medeltalen för
behandlingseffekterna varierar mellan
1 % för Kubik till drygt 10 % för Apart. Det

är dock viktigt att komma ihåg att variatio-
nen i behandlingseffekt är stor mellan olika
försök och att svampbekämpningsbehovet
främst styrs av andra faktorer än sortvalet.
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troS tkivretiL
g

tkivnroknesuT
g

latllaF
.kes

%tlahnietorP

olimA 257 6,23 612 92,9
atikiN 347 1,23 261 59,8

ossaciP 537 9,13 781 05,8
tirpsE 547 4,13 881 16,8
trapA 057 2,23 531 16,8

ttoleksaK 437 5,03 071 55,8
kibuK 247 4,23 761 08,8

troS -retniV
tehgidräh

%

-årtS
,akryts

%

-årtS
dgnäl

mc

dangoM
ragad

olimA 98 37 431 923

atikiN 29 47 821 033

ossaciP - 77 611 033

tirpsE 09 36 221 823

trapA 98 76 321 923

ttoleksaK 98 47 221 923

kibuK - 17 421 923

Tabell 3. Höstråg. Beståndsegenskaper och sjukdomskänslighet hos olika sorter.
Femårsmedeltal från hela landet 1996-2000.

Tabell 4. Höstråg. Kvalitetsegenskaper hos olika sorter. Femårsmedeltal från hela
landet 1996-2000.

edårmO D E F

latrÅ/troS 1002-6991ledeM 1002-6991ledeM 1002-6991ledeM

olimA
ah/gk
lat.ler

0836
001

0725
001

0645
001

)58159WS(kibuK 121 121 121
ttoleksaK 811 811 121

ossaciP 221 711 611
tirpsE 711 811 611
trapA 111 011 311
atikiN 801 301 701

Tabell 2. Höstråg. Medelavkastning 1996-2001. Mätare: Amilio.
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Flerårsmedeltalen visar att det är små
avkastningsskillnader mellan områdena och
att hybridsorterna är överlägsna populations-
sorterna (tabell 2). Hybridernas meravkast-
ning uppgår till mellan 10 och 20 %, vilket
innebär en avkastningsökning på mellan 500
till 1000 kg/ha vid 5 tons skördenivå.

Sorternas bestånds- och kvalitetsegen-
skaper visas i tabell 3 och 4. Där kan man
utläsa att Amilo har det högsta falltalet, vil-
ket är en indikation på Amilos goda mältnings-
resistens.

AMILO (SW) är en polsk vinterhärdig
populationssort som är högvuxen med bra
stråstyrka. Den ger ganska hög avkastning
och har mycket bra falltalsstabilitet.

ESPRIT (SW) är en tysk, tidigt mog-
nande hybridsort, som är kortvuxen och nå-
got stråsvag. Den har en hög avkastning och
kvalitetsegenskaperna är likvärdiga med öv-
riga hybridsorter.

APART (SSd) är en tidigt mognande
hybridsort med hög avkastning. Stråstyrkan
är medelgod och kvalitetsegenskaperna är
likvärdiga med övriga hybridsorter.

NIKITA (SSd) är en populationssort
med en avkastning som överträffar mätarens.
Stråstyrkan är god och kvalitetsegenskaper-
na är nivå med hybrisorterna.

KASKELOT (SW) är en kortstråig
hybridsort med hög avkastning och bra strå-
styrka. Kvalitetsegenskaperna är likvärdiga
med övriga hybridsorter.

PICASSO (SSd) är en tysk, högavkas-
tande hybridsort med kort strå och god strå-
styrka. Kvalitetsegenskaperna är likvärdiga
med övriga hybridsorter.

KUBIK (SW) är en relativt långstråig
hybrid med måttlig stråstyrka.  Avkastnings-
potentialen är  hög och kvalitetsegenskaper-
na är likvärdiga med övriga hybridsorter.

MATADOR (SSd) är en populationssort
som provas för första året i området.

ENRICO (SSd) är hybrid som provas
för första året i området.

GAMET (SSd) är hybrid som provas för
första året i området.

FERNANDO (SW) är hybrid som pro-
vas för första året i området.


