
Minnesanteckning 3:  17/7-2020. Telefonmöte med den operativa 
sortgruppen inom Ämnesgrupp Odlingsmaterial. 

Deltagare:  Ortrud Jäck SLU(ordf), Anders Ericsson Hushållningssällskapet, Oskar 
Gustavsson Scandinavian Seed, Tina Henriksson Lantmännen, Nils 
Yngvesson KWS, Anna Pettersson Jordbruksverket, Therese Christersson, 
Jordbruksverket 

Frånvaro: Mattias Hammarstedt Hushållningssällskapet, Magnus Halling SLU,  Linda af 
Geijerstam Jordbruksverket, Ida Karlsson SLU, Jannie Hagman SLU 

Agenda 

1. Välkommen 
2. Val av sekreterare 
3. Mötesanteckningar från möte nr 2 20200330-mötet 
4. Uppföljning bekämpningar av kornfluga i vårveteförsöken 
5. Inbjudningar höstsådd 2020/2021 

a. Betning till höstsådden  
b. Anmälan av sorter och leverans av försöksutsäde.  
c. Hantering av skydd vid extremt kortstråig råg 
d. Bestäm mätare för arterna i höstsådden 

6. Nästa möte 
7. Övriga frågor 
8. Avslutning 

 

 

1 Ordförande öppnade mötet 

2 Anders E utsågs till att föra minnesanteckningar. 

3 Föregående protokoll lämnades utan kommentarer 

4 Kornfluga i vårveteförsök. Växtskyddscentralerna (främst Alnarp och 
Skara) har följt kornflugans utveckling med bland annat klisterfällor och 
temperatursummor. Det har också lagts ut försök inom Sverigeförsöken där 
graderingsresultaten ännu inte är klara. För framtiden kan klisterfällor på 
fälten med sortförsök vara en möjlighet för att avgöra 
bekämpningsbehovet. Therese C tar med sig frågan om klisterfällor till 
kollegorna på VSC för att undersöka möjligheterna till samordning med 
centralernas ordinarie prognosverksamhet. 

5 a) Förutsatt att det finns tillräckligt med preparat så blir det ingen 
förändring i betning av höstsäd (utsädet betas med 200 ml Celest Extra 
Formula M & 200 ml Deter FS 250/dt.). Tina H och Oskar G undersöker att 
det finns tillräckligt med preparat och meddelar gruppen så snart som 
möjligt.  

 b) Anmälan av sort för höstkorn och höstråg skall ske senast den 10:e 
augusti och leverans av utsädet senast den 31:a augusti. 



För rågvete och höstvete gäller anmälan den 24:e augusti och leverans av 
utsäde den 7:e september. 

 c) Efter diskussion beslöts att:  

Om det anmäls en kortstråig ”dvärgsort” i råg så ska dess parceller omges 
med ett kortstråigt- och ett normalstråigt skydd på varje sida, totalt fyra 
skydd (de kortstråiga skydden omger den kortstråiga sorten) 

De kortstråiga skydden finansieras av beställaren av den korta sorten.  

De normalstråiga skydden finansieras av alla ingående sorter.  (Ses som en 
allmän försökskostnad)  

 d) Sorter som ingår i den syntestiska mätaren skörd 2021, huvudmätare 
understruken. 

 Höstvete:  Julius, RGT Reform, Brons, Informer 

 Höstrågvete: Cappricia, Kasyno, Probus 

 Höstråg:  Herakles, SU Performer, KWS Livado 

 Höstkorn: Frigg, Verity, Mercurioo 

 

6 Nästa möte: Den 19/8 kl. 09:00–11:00, SLU kallar 

 

7 Övriga frågor: 

 a) Anders E lyfte frågan om hur man ska besluta, om man ska gå vidare med 
falltalsanalyser i de försök som är utvalda för falltalsanalyser? I dagsläget 
analyseras först de fem första proverna för att undersöka om värden är 
lämpliga (inte för höga eller för låga) för att det ska vara intressant att 
fortsätta analysera (olika kriterier finns för aktuella grödor). Då inget riktat 
urval av de fem rutorna sker så finns det en risk att fem likartade sorter 
råkar hamna först. Diskussion mynnade ut i nedanstående förslag för 
höstens urval: 

 Höstvete: Sorterna Julius, Linus, Hereford, Kerrin samt tre Scandinavian 
Seed sorter (vilka meddelas av Oskar G senare) analyseras i första 
upprepningen. 

 Vårvete: Mätarna Diskett, Quarna och Skye analyseras i första 
upprepningen. 

 Höstråg: Mätarna Herakles, Livado och Performer analyseras i första 
upprepningen. 

 Om falltalen är för höga eller för låga avbryts analysen, annars analyseras 
samtliga prover. 



b) Nils Y belyste problemet med att stor olikhet i mognad i
höstkornförsöken kan missgynna vissa sorter. Övriga samtycker men finner
att det i dagsläget inte finns något bra sätt att komma runt problemet.

c) Nils Y presenterade en analys av 5-årssammanställningen i höstvete som
visar på dålig korrelation mellan gradering av sjukdomar och den
meravkastning som fås av svampbekämpning i försöken. Nils önskar en
redovisning av meravkastningen i kg och inte enbart som relativtal. Mötet
beslöt att Ortrud J och Magnus H tillfråga Johannes Forkman, SLU vad som
är möjligt på ett statistisk acceptabelt sätt.

d) Nils Y framförde kritik mot att ett rågförsök i Kalmar verkade ligga på
samma plats som ett sortförsök i råg 2018. Grund för kritiken är främst risk
för arvssäd och Nils önskar en fyraårig karréns för rågodling innan
rågsortförsök läggs ut. Mötet uppdrog åt Magnus H och Ortrud J att, med
Anders E som bollplank, se över hur kapitel 3.1 i försökshandboken kan
preciseras rörande valet av förfrukter och odlingshistorik vid utlägg av
sortförsök. Tidsplan, klart januari 2021.

e) Anders E redogjord kort för arbetet med omläggning av den nationella
sortprovningen. Framkom önskemål om att frågan har en stående punkt på
agendan så att alla blir informerade löpande.

8 Ordförande tackade alla och avslutade mötet 

Vid tangenterna 

Anders Ericsson  


