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Resultat från sex odlingssäsonger
n En kort sammanställning av sex odlingssäsongers försöksresultat är inte lätt att 
få ihop, vill man gå djupare in i resultaten får man bekanta sig med uppgifterna 
på EkoNu!:s hemsida. Kort kan här gås in på ett par parametrar, skördemängd och 
protein.

När ni läser sammanställningen och tittar på tabellerna ska ni komma ihåg att 
alla sorter inte varit med alla år, sortlistan har varierat under årens lopp. Dess-
utom har försöken varit utlokaliserade på två olika ekologiska gårdar, från 2012 
till 2014 på en växtodlingsgård i Gammelby och från 2015 till 2017 på en djurgård 
i Påvalsby.

Över åren har skördemängden varierat väldigt mycket, liksom väderförhållan-
dena. Vårvetet har i medeltal avkastat allt från 989 kg/ha (2014) till 5.352 kg/ha 
(2017) och medelskörden för alla sex åren landar för vårvetets del på 2.467 kg/ha. 
I vårveteförsöket har i toppen om man ser till avkastningen under åren legat De-
monstrant och Amaretto medan Quarna och Pika i genomsnitt haft lägst skördar.

Om man ser till proteinet är ordningen däremot den omvända, där har Quarna 
och Pika haft högst protein medan Amaretto haft överlägset lägst.

Medelskörden för havren landar efter sex odlingssäsonger på 3.793 kg/ha och va-
riationen har varit från 1.954 kg/ha (2012) till 6.650 kg/ha (2017). I havreförsöket 
är det Belinda och Steinar som dominerat i avkastning medan Venla och Osmo 
har avkastat lägst. Högst protein har Eemeli haft medan sorten med lägst protein 
varierat från år till år, till exempel Steinar har legat i nedre kant liksom Betty och 
Rocky. Lantsorten Osmo har under åren både varit sorten med högst protein för 
att ett annat år ha lägst protein.

Kornet har under sexårsperioden i medeltal avkastat 2.582 kg/ha med variation 
från 848 kg/ha (2012) till 5.594 kg/ha (2017) i medelskörd. SW Mitja och Salome 
är de sorter i kornförsöket som under åren avkastat bäst medan Halikon Ohra 
och Xanadu haft lägst skördar. Halikon Ohra har däremot haft överlägset högst 
protein tillsammans med Wolmari. Lägst protein har Fairytale och KWS Irina  
haft. – MS

kan orsaka skördenedsättning-
ar men värre är att vissa arter 
även producerar mykotoxiner 
vilka kan vara farliga för männ-
iskor och djur.

Deoxynivalenol (DON) är ett 
av dessa toxiner. På grund av 
detta finns gränsvärden inom 
EU för hur höga DON-halter 
spannmål får innehålla. 

EU-lagstiftningens högsta 
tillåtna halt av DON-gift i livs-
medelssäd är 1,75 ppm (ppm = 
mg/kg) för havre och 1,25 ppm 
för annan livsmedelssäd, till ex-
empel vete. För fodersäd är den 
rekommenderade gränsen 8 
ppm. I år gjordes därför även en 
DON-analys på ekohavren; alla 

sorter klarade livsmedelskvali-
tet (</= 1,75 ppm). Endast sor-
terna Osmo (1,13 ppm), Belinda 
(0,81 ppm) och Avanti (1,1 ppm) 
visade lite mer än ”nollvärdet” 
som är <0,5 ppm.

Tanken är att ekosortförsö-
ken ska fortsätta i samma stil 
hos NSL. Ännu kommande 
odlingssäsong pågår EkoNu!-
projektet och genom det är 
finansieringen av årets försök 
säkrad. Vad som händer efter 
årets odlingssäsong är ännu 
oklart.
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Texten är producerad inom EkoNu! -projektet, vars mål är att inspi-
rera och stöda den ekologiska produktionen och livsmedelskedjan 
i Svenskfinland. Bakom projektet står SLC, ÖSP, SLC Nyland, SLC 
Åboland och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet finansieras 
med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdut-
veckling (EJFLU) via NTM-centralerna i Österbotten, Nyland och 
Egentliga Finland. Projektets hemsida: www.ekonu.fi


