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Ekologiska försök, ett samarbete 
mellan NSL och Projekt EkoNu! 

Startade 2012 (pågått i 7 odlingssäsonger)
Syfte med ekosortförsöket:
✓ Det finns för få ekologiska försök i Finland! 
✓ Jämföra hur äldre sorter klarar sig i jämförelse med 

våra nutida handelssorter i ekologisk odling. 
✓ Få en bättre uppfattning om hur olika sorter passar för 

ekoodling. 
✓ Fungera som stöd för rådgivare och ekoodlare
✓ Uppföljning i form av bilder under växtsäsongen
✓ Resultaten, som baseras på observationer och 

spannmålsanalyser, sammanställs och publiceras under 
vintern. 



Växtperioden 2018
Den effektiva värmesumman 2017 och 2018 uppmätt i Västankvarn, Ingå och Stor 
Sarvlaks, Lovisa samt medeltalet från år 1961 till 1990 för Helsingfors:



Växtperioden 2018
Nederbörden på Västankvarn, Ingå & Stor Sarvlaks, Lovisa 2018 jämfört med 
medelvärdet från Helsingfors – Vanda flygstation.
(Total regnmängd i Lovisa 1.5.-31.8. ca. 150 mm)



(Insatt i jämförelsesyfte) Växtperioden 2017
Nederbörden på Västankvarn, Ingå & Stor Sarvlaks, Lovisa 2017 jämfört med 
medelvärdet från Helsingfors – Vanda flygstation.
Även 2017 hade vi låga regnmängder i maj, men då var temperaturerna mycket lägre och i juni regnade det mer än normalt...



Försökets omfattning
• Årets ekosortförsök består av samma sorter som 2017
• Sammanlagt 14 kornsorter, 13 havresorter och 14 

vårvetesorter ingick i årets försök (+demo- och 
gödslingsförsök).

• Vi använde eget utsäde från skörden 2017 => grobarheten 
svag i havre och vete, utsädet betades därför innan sådd.

• Sådd 17 maj – Förfrukt flerårig vall, vid vallbrott hösten 
2017 spreds Soilfoods näringsfiber på åkern.

• Försöken varken tilläggsgödslades eller ogräsharvades 
(borde ha vältats!). 

• Försöken tröskades 31.8.
• På försöksskiftet fanns även ett demo-försök med bland 

annat gamla lantsorter, spelt, naket korn, bovete och oljelin 
samt ett gödslingsdemoförsök.



SORTLISTA 2018 (nya sorter för 2017):
VÅRVETE KORN HAVRE

Amaretto Alvari Akseli

Anniina Arild Avanti

Demonstrant Barke (M) Avetron

Diskett Fairytale (M) Belinda

Helmi Halikon ohra (lantsort) Bettina

Herttua Harbinger (M) Donna

Krabat Justus Meeri

Kreivi Kaarle Niklas

Leidi KWS Irina (M) Obelix

Lennox NFC Tipple (M) Osmo (svart, lantsort)

Pika (lantsort) Propino (M) Ringsaker

Quarna Salome (M) Rocky

Tritop Trekker (M) Steinar

Wappu Wolmari (M) = maltkorn





Försöksskiftets uppgifter

• Beläget i Påvalsby, Lovisa 
• Gården har odlats ekologiskt sedan 2010 
• Jordart: Mullhaltig MoLera
• pH: 6,8
• Förfrukt: 

– Förfrukten var en 2-årig vall bestående av 10 kg 
timotej, 5 kg rörsvingel och 5 kg klöverblandning.

– Vid vallbrott på hösten 2017 spreds Soilfoods
näringsfiber på åkern(35 ton/ha).

– Försöken varken tilläggsgödslades eller 
ogräsharvades



• Markkarteringen har 
analyserats av Hortilab Ab,

• Vi har använt oss av deras 
ekoanalyspaket.

Provdatum 22.5. 1.8.

Ca 2920 2880

P 6,8 6,4

K 270 280

Mg 620 680

S 8,3 6,6

Cu 7,5 7,8

Mn 15 17

Zn 2,5 2,7

Näringsreserver 
(mg/l) 

Markkartering 2018

Provdatum 22.5. 1.8. 

Ca 4000 3900

K 2600 2500

Mg 5600 5500

P 260 240

* Manganbrist ?!



Markkartering 2018

Provd. 22.5. 1.7. 1.8. 31.8.

Kväve am. (NH4-N) 2,45 6,00 3,00 3,63

Lösl. Nitrat (NO3-N) 8,75 13,8 6,00 6,25

Under sommaren följde vi med markkvävet (lösligt 
kväve) på försöksfältet. Svaren anges i mg/liter jord:



Förberedelser inför sådd
Vi använde eget utsäde från skörden 2017 => grobarheten svag i havre 
och vete, utsädet betades därför med Cedomon (havre) och Cerall (vete) 
innan sådd.



SÅDD 17.5.2018



17 maj såddes årets ekosortförsök hos ekoodlare Stefan Widlund 
i Lovisa



Bilder 1 juni
(ojämn uppkomst pga torkan...)



Bilder 14 juni, 28 juni



N-sensor 2018

Under sommaren följde vi för första gången med 
växternas kväveupptagning med hjälp av en handburen 
N-sensor. 

(Fram till 28.6. har fältet fått knappt ca 40 mm regn, till nästa 
mätning 5.7. ytterligare ca 25 mm regn)



Bilder 9 juli

←Havre                                                   ↑Korn

Vårvete↓



Avgränsning
13.7.

Före och efter...



Bilder, 
fältträffar 1.8.
(korn och vete)



Bilder, 
fältträffar 1.8.
(havre, ”alla rutor”)



Bilder 15.8.
(fältet mognar ojämnt
pga ojämn uppkomst...)



Bilder 22.8.

↑Vårvete

←Korn

Havre ↓



Skörd 31.8.



• Medelskörden för vårvete i ekosortförsöket stannade i år 

på 1,3 ton (1 301 kg) per hektar (ifjol 5,4 ton).

• Högst medelskörd har Tritop med 1 776 kg/ha, följt av 

Leidi med 1 607 kg/ha. Lägst medelskörd har Lantsorten

Pika (923 kg/ha), som enda sort med under 1 ton i 

medelskörd.

• Medelprotein 14 % (vilket är 2% högre än ifjol), högst 

protein har Pika (16,6%) och lägst Leidi (12,0%). 

• Högst hektolitervikt har Kreivi (79,6) och lägst Pika (74,4), 

medeltalet för ekovetets HLV stannade på 77,7 kg/hl. 

Avkastning, protein 
och HLV 2018, vårvete







Avkastning, protein 
och HLV 2018

Allmänt kan konstateras att skördarna var låga i år, och jämfört med 
ifjol mycket låga! Havren blev den största förloraren i torkan med 
endast ca 18 % av fjolårets medelskörd, alltså vi kom inte ens upp till 
1/5 av fjolårets ekohavreskörd!

• Årets högst avkastande havre är Donna med 1 452 kg/ha, följt av 
Avetron med 1 403 kg/ha. Lägst medelskörd har Meeri (831 
kg/ha).

• Medelskörden för havre landar på endast 1,2 ton (1 213kg) per 
hektar (ifjol drygt 6,6 ton).

• Medelproteinet är 13,3 % med en variation från 12,5 (Donna) till 
14,2% (Meeri). 

• Medel HLV är 48,0 kg/hl och variation från 44,8(Steinar) till 50,6 
(Avetron).



Analys av DON-halter i havresorterna

• Två senaste åren har vi även tagit DON-analys på havren, 
alla sorter har klarat livsmedelskvalitet (</= 1,75 ppm). 

• 2017 => sorterna Osmo (1,13 ppm), Belinda (0,81 ppm) och 
Avanti (1,1 ppm) visade lite mer än "nollvärdet" som är <0,5 
ppm. 

• 2018 => endast Belinda gav ett litet utslag (0,54 ppm)

Växtpatogena svampar av släktet Fusarium skapar problem i bland annat 
spannmål världen över. Angrepp kan orsaka skördenedsättningar. Vissa 
arter producerar även mykotoxiner vilka kan vara toxiska för människor och 
djur. Ett av dessa toxiner är deoxynivalenol (DON). Med anledning av detta 
finns gränsvärden inom EU för hur mycket DON spannmål får innehålla. EU-
lagstiftningens högsta tillåtna halt av DON-gift i livsmedelssäd är 1,75 ppm 
(ppm = mg/kg) för havre och för annan livsmedelssäd 1,25 ppm. För 
fodersäd är den rekommenderade gränsen 8 ppm.



Bilder från analys av DON-halter i 
spannmål på Västankvarn Försöksgård







• Medelskörden för korn i ekosortförsöket 
stannade i år på 1,3 ton (1 321kg) per 
hektar (ifjol knappt 5,6 ton).

• Högst medelskörd har Salome med 1 750 kg/ha, följt av 
Harbinger med 1 713 kg/ha. Lägst medelskörd har 
foderkornet Wolmari (766 kg/ha). 

• Medelproteinet är 12,4 % med en variation på 11,2 % 
(Trekker) till 13,9 % (Wolmari och Alvari). 

• Medel HLV blev 63,8 kg/hl (variation 60,4 Alvari – 68,1 
Arild).

Avkastning, protein 
och HLV 2018, korn







DEMO-försöket 2018





Mer bilder och info på: www.ekonu.fi
Tack!

http://www.ekonu.fi/

