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Sorter

Under 2001 genomfördes 9 sortförsök i re-
gionen varav ett i område D, två i område
E, fem i område F och ett i område G. De
bladlösa sorterna dominerar. De nya sorterna
är också ofta storfröiga vilket gör att utsädes-
mängderna blir högre, uppemot 300 kg/ha.
Samtidigt som de nya sorterna i regel avkas-
tar mer krävs större omsorg vid nedtorkning.
Carneval är mätare i försöken.

Samtliga försök såddes mellan den 2 och
den 24 maj.  Avkastningar områdesvis för år
2001 redovisas i tabell 1 och för år 1997-
2001 i tabell 2. I tabell 3 redovisas sortegen-
skaper i jämförelse med Carneval.

CARNEVAL (SW) är en medelav-
kastande sort med god stjälkstyrka. Den har
ett relativt litet spill vid skörd, dvs god trösk-
barhet. Carneval mognar relativt tidigt, har
låg kokbarhet och används till foder.

Ärter

Erika Vestgöte, Hushållningssällskapet i Östergötland

Tabell 1. Avkastningar områdesvis  för 2001

latrå/troS DedårmO EedårmO FedårmO GedårmO

lat.leR latnA
kösröf

lat.leR latnA
kösröf

lat.leR latnA
kösröf

lat.leR latnA
kösröf

lavenraC 001 1 001 2 001 5 001 1

ridagA 111 1 69 2 49 5 201 1

akittA 59 1 601 2 79 4

ehcuotiN 601 1 501 2 201 4

oihconiP 701 1 29 2 49 5 501 1

enileC 011 1 201 2 111 5 501 1

suturB 101 1 001 2 99 5 601 1

rosnopS 201 1 401 2 49 4

tsuaF 901 1 001 2 701 5

tteladO 411 1 101 2 201 1

topkcaJ 69 1 89 2 99 4

BRUTUS (SSd) är en grönfröig foder-
ärt med danskt ursprung. Avkastnings-
potentialen är hög och stjälkstyrkan och höj-
den vid skörd är god. Den mognar något se-
nare än mätaren. Brutus har en hög protein-
halt och ett medelstort frö.

SPONSOR (SSd) är en dansk gulfröig
foderärt. Sponsor har en hög avkastnings-
potential och mognar som Carneval men har
sämre höjd vid skörd. Dess frö är medelst-
ort och har medelhög proteinhalt.

AGADIR (SW) är en fransk gulfröig hög-
avkastande sort. Sorten har lägre höjd vid
skörd och högre spill än Carneval. Agadir
har en något tidigare mognad än mätaren.
Fröet är större än mätarens och används till
foder.

ODALETT (SW) är en kokärt med hög
avkastningspotential. Odalett har en relativt
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latrå/troS DedårmO EedårmO FedårmO

lat.leR latna
kösröf

lat.leR latna
kösröf

lat.leR latna
kösröf

lavenraC 001 7 001 11 001 12

ridagA 701 6 111 9 401 51

ehcuotiN 011 3 411 5 011 01

oihconiP 211 3 811 5 301 21

enileC 121 3 111 5 711 7

suturB 011 5 611 9 111 31

rosnopS 511 6 321 9 601 51

tteladO 39 6 79 9 001 01

topkcaJ 901 2 021 5 011 6

troS gräförF dgnälkläjtS akrytskläjtS
*0-001

djöH
div

dröks

dangoM
ragad

g,vkT nietorP
%

stva

lavenraC lug 28 25 04 911 232 1,22

ridagA lug 67 24 53 811 862 9,22

ehcuotiN nörg 18 94 14 911 592 6,42

oihconiP lug 78 64 04 811 842 6,32

enileC lug 78 14 73 811 772 9,32

suturB nörg 29 65 74 121 962 4,42

rosnopS lug 78 34 53 911 472 8,32

tteladO lug 88 83 63 221 342 8,62

Tabell 2. Avkastning områdesvis för 1997-2001.

Tabell 3. Egenskaper hos ärter för år 1996-2000 (Sortval 2001).

god förmåga att konkurrera mot ogräs och
är lämplig i ekologisk odling. Stjälkstyrkan är
något sämre än mätarens. Odalett mognar
senare och mer ojämnt än Carneval.

NITOUCHE (SW) är en dansk grönfröig
foderärt med stort frö och hög avkastnings-
potential. Nitouche har en relativt god stjälk-
styrka och lågt spill vid skörd.

ATTIKA (SW) är en ny foderärt med
en relativt god avkastningspotential. Den har
samma höjd vid skörd och mognadstid som
mätaren.

CELINE (SW) är en ny sort som visat
hög avkastningspotential. Fröet är medelstort
och har medelhög proteinhalt. Celine har
också genomsnittliga värden för höjd och
stjälkstyrka. Sorten mognar medeltidigt.

PINOCHIO (SW) är en ny foderärt med
ett normalstort frö och en hög avkastnings-
potential. Sorten har en medelhög protein-
halt och mognar  tidigare än mätaren.


