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Innehåll

• Växtsäsongen 2019

• Ekosortförsök 2019

• Odlingstekniska ekoförsök 2019

• Demoförsök lantsorter 2019

• Demoförsök ”svampgödsel” 2019



Ekologiska försök, ett samarbete 

mellan NSL och Projekt EkoNu 3.0 

Startade 2012 (pågått genom 3 olika EkoNu-projekt och i 8 

odlingssäsonger)

Syfte med ekoförsöken:

✓ 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 2019
Den effektiva värmesumman 2018 och 2019 uppmätt i Västankvarn, Ingå och Stor 
Sarvlaks, Lovisa samt medeltalet från år 1961 till 1990 för Helsingfors:



Växtperioden 2019
Nederbörden på Västankvarn, Ingå & Stor Sarvlaks, Lovisa 2019 jämfört med 
medelvärdet från Helsingfors – Vanda flygstation.



Ekoförsökens omfattning

• Sortlistan för sortförsöket har igen uppdateratsets i samarbete 

med växtförädlare

• Sammanlagt 13 kornsorter, 12 havresorter och 13 

vårvetesorter ingick i årets sortförsök

• Sådd 20 maj (efter mycket regn i början av maj!)

• Förfrukt tvåårig vall, skiftet kalkades med magnesium kalk 5 

ton/ha innan det plöjdes på våren. Försöken varken 

tilläggsgödslades eller ogräsharvades.

• Försöken tröskades 10 september

• På försöksskiftet fanns även ett demo-försök med bland annat 

gamla lantsorter, spelt och naket korn, samt ett 

odlingstekniskt försök (nytt för 2019) och ett 

svampgödslingsdemo.



SORTLISTA 2019 (nya sorter för 2019):

VÅRVETE KORN HAVRE

Anniina Alvari Akseli

Demonstrant Arild Avanti

Diskett Crescendo (M) Avetron

Helmi Fairytale (M) Belinda

Iceman Harbinger (M) Benny

Jaarli Justus Canary

Krabat Kaarle Donna

Kreivi NFC Tipple (M) Matty

KWS Mistral Propino (M) Meeri

Leidi RGT Planet (M) Niklas

Quarna Trekker (M) Ringsaker

Tritop Vanille Steinar

Wappu Wolmari

(M) = maltkorn





Försöksskiftets uppgifter

• Beläget i Påvalsby, Lovisa 
• Gården har odlats ekologiskt sedan 2010 
• Jordart: Mullrik MoLera
• pH: 6,2
• Förfrukt: 

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

– Innan vallbrott på våren 2019 kalkades åkern 
med magnesiumkalk 5ton/ha  

– Försöken varken tilläggsgödslades eller 
ogräsharvades



• Jordproverna har analyserats av Eurofins

• Vi har använt oss av deras paket 
Omfattande näringsämnesanalys 
”Soilfood”.

• Organiskt material 10,3%

• pH:6,2

Provdatum 17.4.2019

Ca 2600

P 4,2

K 160

Mg 440

S 10

B 0,6

Cu 7,2

Mn 10

Zn 1,3

Markkartering 2019

Fertilization
Manager

Stock total
kgX/ha 

Plant
available

Ca 5769 (5975-8965) 380 (145-340)

K 270 (300-410) 660 (140-225)

Mg 935 (225-425) 390 (100-170)

P 3485 ( - ) 4,7 (3,6-6,1)

*(target value)



SÅDD 20.5.2019



Bilder 4 juni
(lite ojämn brodd pga vätan,
främst i kornet...)

Korn

Havre Vårvete



Bilder 14 juni
(ojämnheterna i fältet syns nu 
ännu bättre...)

Korn

Havre Vårvete



Bilder 24 juni
Korn

Havre Vårvete



Avgränsning av 
rutorna 12.7.

(från 8 till 6,5m långa)



Drönarbilder 12.7.



Drönarbilder 12.7.



Bilder 5 augusti



Fältträff 6 augusti



Bilder 21 augusti



Skörd 10 september





• Medelskörden för vårvete var 3 146 kg/ha, högst medelskörd hade Leidi (3 

752 kg/ha) och lägts Anniina (2 617 kg/ha). 

• Proteinet varierar från 9,15% (Leidi) till 12,75% (Quarna). 

• Hektolitervikten ligger i medeltal på 76,8. 

Vårvete 2019





Havre 2019
• Medelskörden för havre var 4 054 kg/ha, högst medelskörd hade Avanti 

(4 629 kg/ha), följd av Matty (4 537 kg/ha) och lägst skörd hade Meeri (3 

222 kg/ha).

• Proteinet varierar från 11,0% (Avanti) till 13,3% (Meeri).

• Hektolitervikten ligger i medeltal på 53,76 kg/hl.

• Vi har även testat sorterna på DON-toxin, inget prov gav något utslag 

(alla sorter <0,5 ppm).



Analys av DON-halter i havresorterna

• Tre 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)
• 2019 => inga utslag alls

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 var knappt 2 ton (1 946 kg/ha), högst medelskörd 

hade Arild (3 231 kg/ha), följd av Trekker (2 361 kg/ha) och lägst skörd 

hade Alvari (1 142 kg/ha). 

• Proteinet varierar från 10,6% (Crescendo och Trekker) till 13,1% (Wolmari). 

• Hektolitervikten ligger i medeltal på 61,29 kg/hl och stärkelsen på 60,5. 

Korn 2019





• Nytt för EkoNu 3.0 är våra så kallade odlingstekniska ekorutor, där vi bland 
annat kommer testa olika jordförbättringsmedel och regenerativa metoder.

• Samtidigt som ekosortförsöket såddes i Lovisa sådde vi dubbletter av två 
vårvete, två havre och två kornsorter. I dessa 6 rutor x 4 upprepningar vidtogs 
odlingsteknisk åtgärd(i år bladgödsling), för att se om insats kan ge högre 
skörd/bättre kvalitet/högre avkastning.

• I vår togs det utvidgad markanalys(Albrecht analys) på fältet innan sådd, och 
utgående från den bladgödslades rutorna med de mikronäringsämnen som 
det enligt analysresultaten fanns för lite av.
– Även om pH på fältet var på helt ok nivå finns det enligt analysen för lite växttillgänglig 

kalcium i marken. Även bor- och mangan-värdena var låga liksom koppar och zink. Därför 
bladgödslades med ekogodkända Mancozin (innehåller förutom mangan även koppar och 
zink), Bortrac och Kalcium vätska enligt följande:

• Bladgödsling 1) 14.6.: Bortrac 2 liter/ha och Mancozin 1 liter/ha

• Bladgödsling 2) 24.6.: Mancozin 1 liter/ha och Kalcium vätska 2 liter/ha.
– Egentligen borde kalcium spridits först tillsammans med bor (Ca och B viktigast i tidiga 

utvecklingsstadier), och det kunde spridits redan i tidigare skede men vi hade tyvärr inte 
tillgång till kalcium vätskan förrän till andra sprutningen…

Odlingstekniskt ekoförsök



Odlingstekniskdemo, Albrecht analys 



Odlingstekniskdemo, Albrecht analys 



Odlingstekniskdemo, karta
(och lantsorter)



Drönarbilder 12.7.



Odlingstekniskdemo, bilder



Samtidig sådd, och skörd. Allt på samma fält, men på lite olika delar av fältet.



Lantsorter, karta 2019







Demoförsök ”svampgödsel” 2019



Demoförsök ”svampgödsel” 2019



Demoförsök ”svampgödsel” 2019





Demoförsök ”svampgödsel” 2019

- Jordproverna har analyserats av 
Eurofins
- Vi har använt oss av deras paket 
Omfattande näringsämnesanalys 
”Soilfood”.



Demoförsök ”svampgödsel” 2019



https://youtu.be/8ugaL6wsXME

https://youtu.be/8ugaL6wsXME


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

http://www.ekonu.fi/

