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Havre (tidiga sorter)

Daniel Josefsson, Hushållningssällskapet i Dalarna & Gävleborg
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yllitnahC 39 59 49
alavS 48 28 38

alliC 78 68 68
nellE 601 601 601
kaslA 77 27 47

66169KN 68 68 68
ydderF 69 79 69

Tabell 1. Havre. Avkastning 2001. Obehandlat och behandlat. Område G.

Tabell 2. Havre. Bestånds- och kvalitetsegenskaper. Femårsmedeltal hela landet
1996-2000.

I den mellansvenska försöksregionen lades
det ut tre sortförsök med tidig havre i om-
råde G. Ett försök i Kungsgården kassera-
des på grund av torka. Mätarsorten Belinda
har endast överträffats av Ellen i avkastning.
Bland de riktigt tidiga sorterna så var Cilla
åter den bästa. Se tabell 1.

 En relativt ”snäll” sommar har inneburit
en minimal påfrestning av sorterna i för-
söken. Försöken såddes mellan den 16-23/5
vilket är normal tid för området.

BELINDA (SW) förenar en hög avkast-
ning med en god kvalitet och får därmed ett
mycket högt foderskördevärde. Sorten har
något låg rymdvikt men är storkärnig.
Odlingsegenskaperna är bra med en mycket
god stråstyrka. Sorten är medellång och mog-
nar medelsent.

CHANTILLY (SSd) är en fransk sort
med måttlig stråstyrka, bra kärnegenskaper
och en god medelavkastning.
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adnileB 96 69 511 6,73 2,21 3,01 1,6 001
yllitnahC 16 69 411 0,73 4,21 4,01 5,6 101

alavS 84 59 601 8,23 3,21 6,01 7,3 88
alliC 95 39 601 5,63 6,31 3,11 0,4 19
nellE 27 59 611 6,63 2,21 0,01 4,4 59

ydderF 06 001 611 5,53 1,31 1,01 3,5 59
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SVALA (SW) mognar mycket tidigare än
Belinda men har en lägre avkastning och en
betydligt sämre stråstyrka.

CILLA (SW) är en tidigt mognande sort
som i området nästan nått upp Belinda i av-
kastning. Den har ett sämre strå än Belinda
men är betydligt bättre än motsvarande ti-
diga sorter. Hög rymdvikt och medelstor
kärna.

ELLEN (SW) har högre avkastning men
sämre foderkvalitet än Belinda. Den är
mycket stråstyv, har ett medellångt strå och
mognar något sent. Provades för första året
i området.

ALSAK (SW) provades för första året i
området.

NK 96166 (SW) provades för första året
i området.

FREDDY (SSd) har mycket hög avkast-
ning men sämre foderkvalitet än Belinda. Den
är ganska lång, har medellåg stråstyrka och
mognar ganska sent. Ganska hög rymdvikt
och medelstor kärna.


