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Ekologiska försök, ett samarbete 
mellan NSL och Projekt EkoNu! 

Startade 2012 (pågått i 6 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 2017
Den effektiva värmesumman 2017 uppmätt i Västankvarn, Ingå och Stor Sarvlaks, Lovisa 
samt medeltalet från år 1961 till 1990 (och 1987) för Helsingfors:



Växtperioden 2017
Nederbörden på Västankvarn, Ingå & Stor Sarvlaks, Lovisa 2017 jämfört med 
medelvärdet från Helsingfors – Vanda flygstation.



13 maj såddes årets ekosortförsök hos ekoodlare Stefan Widlund 
i Lovisa (på samma åker som 2015)



Försökets omfattning

• Årets ekosortförsök lite större än tidigare (8 sorter mer)

• Sortlistan uppdaterades, några gamla sorter föll bort 
och flera nya kom till – sammanlagt 14 kornsorter, 13 
havresorter och 14 vårvetesorter ingick i årets försök 
(+demo- och gödslingsförsök).

• Sådd 13 maj – förfrukten var för första gången inte vall, 
den bestod av bondböna + fånggröda som plöjts ner 
sent på hösten.

• Försöken varken tilläggsgödslades eller ogräsharvades. 

• Kornet tröskades 5.9., havren & vårvetet 27.9. 



SORTLISTA 2017 (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: 6,2

• Förfrukt: 
– förfrukten var för första gången inte vall, den bestod 

av bondböna + fånggröda som plöjts ner sent på 
hösten.

– Försöken varken tilläggsgödslades eller 
ogräsharvades



• Markkarteringen har 
analyserats av Hortilab Ab,

• Vi har använt oss av deras 
ekoanalyspaket.

Provdatum 13.5. 10.7.

Ca 2200 2250

P 5,9 5,8

K 160 150

Mg 450 400

S 9,1 8,4

Cu 4,8 5,3

Mn 17 15

Zn 2,7 2,4

Näringsreserver 
(mg/l) 

Markkartering 2017

Provdatum 13.5. 10.7. 

Ca 2700 2700

K 2700 3000

Mg 5000 4900

P 360 390



Markkartering 2017

Provd. 13.5. 19.6. 10.7. 17.8.

Kväve am. (NH4-N) 3,25 3,00 2,50 3,00

Lösl. Nitrat (NO3-N) 12,80 10,50 7,75 7,50

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



SÅDD 13.5.2017



Bilder 9 juni
KORN                                                                          HAVRE

VÅRVETE                                                                    DEMO



Bilder 19 juni



Bilder 10 juli



Avgränsning
14.7.

Före och efter...



Bilder korn 5.8.



Bilder havre 5.8.



Bilder vårvete 5.8.



Fältträff 17.8.



Kornskörd 5.9.



Vete och havre 
skördades 27.9. 



Vete och havre 
skördades 27.9.

(Pika var den enda vetesorten med 
liggväxt, och långa broddar i axet...)



Vete och havre 
skördades 27.9. 

Osmo och några tidiga havresorter 
hade liggväxt, i olika omfattning.



• Vetes medelskörd landade på ca 5,3 ton/ha, vilket är 

rekord för våra ekosortförsök. 

• Bäst avkastade Demonstrant med medelskörden 6 286 

kg/ha, tätt följd av förra årets vinnare Amaretto med 6 114 

kg/ha. Lägst skörd blev det för lantsorten Pika med 3 404 

kg/ha. 

• Medelprotein 12 % vilket är lite högre än året innan. 

Lantsorten Pika högst protein på 14,4 % och lägst Leidi

på 10,8 %. 

• Amaretto, Anniina och Leidi högst HLV 76,7 kg/hl och 

lägst Pika 62,6 kg/hl.

Avkastning, protein 
och HLV 2017, vårvete







Avkastning, protein 
och HLV 2017, havre

• Årets högst avkastande havre för andra året i rad 

Steinar med medelskörden 7 493 kg/ha, lägst 

medelskörd lantsorten Osmo 4 691 kg/ha. 

• Medelskörden för årets havre landar på rekordnivå 6,6 

ton/ha. 

• Högst protein Meeri med 13 %, medelproteinet bland 

havresorterna är 11,9 %. 

• Avetron högst HLV 55,5 kg/hl och lantsorten Osmo lägst 
50,1 kg/hl.



Analys av DON-halter i havresorterna

• I år har vi även tagit DON-analys på havren, alla sorter 
klarade livsmedelskvalitet (</= 1,75 ppm). 

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







• Högst kornskörd hade den för oss nya sorten Justus på 

6 754 kg/ha och lägst medelskörd lantsorten Halikon Ohra

3 842 kg/ha. 

• Medel för korn blev ca 5,6 ton/ha, vilket är rekord i våra 

ekosortförsök hittills. 

• Medelproteinet för korn 10,5 %, Halikon Ohra högst 

protein på 12,9 % och Kaarle lägst med 9,5 %. 

• Arild högst HLV (69,4 kg/hl) och KWS Irina lägst (40,7).

Avkastning, protein 
och HLV 2017, korn







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

http://www.ekonu.fi/

