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• Sortvalet har precis som i konventionell odling stor betydelse även i 
ekologisk odling. Det är dock inte alltid samma parametrar man tittar på 
och egenskaper som eftersträvas.  Avkastningen är alltid viktig men 
sjukdomsresistens är en faktor som har större betydelse i ekologisk odling. 
Vid högt ogrästryck eller om man saknar möjlighet för ogräsåtgärder som 
till exempel ogräsharvning eller radhackning är förmåga att konkurrera 
med ogräs genom exempelvis strålängd, bladmassa och snabb 
tillväxtförmåga viktigare egenskaper än avkastningspotentialen. Det är 
även essentiellt att redan vid sortvalet ta hänsyn till vad grödan ska 
användas till!

• Sortförsöken är många på konventionella sidan, likväl är det viktigt att 
också följa hur samma sorter reagerar under ekologiska 
odlingsförhållanden med lägre kvävenivåer, ett högre ogrästryck, 
skadeinsekter och sjukdomar. Syftet med våra ekologiska sortförsök är att 
kunna ge svar på dessa frågor.



Växtperioden 2020
Den effektiva värmesumman 2019 och 2020 uppmätt i Västankvarn, Ingå och Stor 
Sarvlaks, Lovisa samt medeltalet från år 1961 till 1990 för Helsingfors:



Växtperioden 2020
Nederbörden på Västankvarn, Ingå & Stor Sarvlaks, Lovisa 2020 jämfört med 
medelvärdet från Helsingfors – Vanda flygstation 1981-2010.
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https://www.ekonu.fi/observationsskifte-i-vastnyland-2020-biokol/
https://www.ekonu.fi/resultat-fran-jordprover-biokol-observationsskifte-i-svarta-2020/


Tabell 1. SORTLISTA 2020 (nya sorter 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 MellanLera

• pH: 6,1

• Förfrukt/odlingshistoria: 
– Vall fanns på skiftet 2017, 

2018 växte här spannmål och 
2019 bondböna

– Försöken varken tilläggsgödslades eller 
ogräsharvades



• Jordproverna har analyserats av 
Eurofins, vi har använt analys för 
oljeväxter

• Vi tog även paketet ProAgria 
Näringstillståndanalys

• pH:6,1

Provdatum 29.5.2020

Ca 2600

P 6,9

K 280

Mg 590

S 9,5

B 0,9

Cu 8,4

Mn 20

Zn 2,7

Markkartering 2020



Markkartering 2020, 
sammanfattning näringstillståndsanalys:



Vi använde eget utsäde från ekoförsöken 
2019



SÅDD 29.5.2020



Bilder 17.6., 19 dagar efter sådd
Rutorna såg fina ut med jämn uppkomst! Lite större rotogräs syns redan här och där.
Ca 15-20 mm regn har det fallit hittills i Östnyland efter sådden.



Bilder 23.6.
I slutet av juni var det dagstemperaturer på runt +30°C.
Det ovanligt varma och torra vädret i slutet av juni gjorde att växtsäsongen 
fick en kickstart och grödorna kom bra igång trots sen sådd. 
Värmen blev dock på gränsen till för mycket och speciellt kornet stressades till 
att skjuta ax tidigt. 



Bilder början av juli
I början av juli kom regnet, 3.7. har det regnat ca 60 mm på fältet, ytterligare 
32 mm hälldes ur regnmätaren 7.7.



Avgränsning av 
rutorna 22.7.

(från 8 till 6,5m långa)



Drönarbilder/filmer

• Under säsongen filmades ekofältet i Lovisa uppifrån 
4 gånger:
– Med hjälp av projektet Boden Live filmades ekoförsöken i 

Lovisa 24.7. Boden Live är ett medieprojekt för 
landsbygden som finansieras av Europeiska 
Jordbruksfonden för Landsbygdens Utveckling (EJFLU). 
Länk till filmerna: https://www.ekonu.fi/videor-fran-
ekoforsoken-i-lovisa-24-7-2020/

- Drönarbilder/filmer av Jens Bäckman
- 23.7. strax efter avgränsning

- 16.8. fältet mognar

- 27.9. veterutorna tröskas
=> drönarfilmer hittas på EkoNu 3.0.’s nya Youtube-kanal:
https://www.youtube.com/channel/UC5TzkSBvGlZPg1H0TpRzl_A

https://www.ekonu.fi/videor-fran-ekoforsoken-i-lovisa-24-7-2020/
https://www.youtube.com/channel/UC5TzkSBvGlZPg1H0TpRzl_A


Drönarbilder 23.7.



Fältträff 14 augusti



Längd- och sjukdomsobservationer 
16 augusti



Drönarbilder 16.8.



Drönarbilder, skörd 27.9.



Analys av skördarna i nya 
spannmålslaboratoriet på Västankvarn 

Försöksgård



Analysresultat för vårvete





Analysresultat för havre







Analysresultat för korn





• Nytt för EkoNu 3.0 (från 2019) är våra så kallade odlingstekniska ekorutor, där 
vi bland annat kommer testa olika jordförbättringsmedel och regenerativa 
metoder.

• 2020 blev det odlingstekniska försöket i vårvete med 7 st försöksled:
1. Demonstrant obehandlad

2. Helmi obehandlad

3. Demonstrant bladgödsling

4. Helmi bladgödsling

5. Demonstrant biostimulant – Quaterna® Terra UAB, 150 kg/ha

6. Helmi biostimulant – Quaterna® Terra UAB, 150 kg/ha

7. Helmi+Demonstrant (sortblandning 50/50)

• I dessa 7 rutor x 4 upprepningar vidtogs dessa odlingstekniska åtgärder för 
att få svar på om insats kan ge högre skörd/bättre kvalitet(jord och eller 
skörd)/högre avkastning. Tidigare på våren togs en utvidgad markanalys på 
fältet innan sådd, och utgående från den planerades bladgödslingen till 
led 3-4.

Odlingstekniskt ekoförsök



Åtgärder på fältet:

• 17.6. spreds biostimulant – Quaterna® Terra UAB, 150 kg/ha i led 5 – 6.

• 23.6. bladgödslades led 3 - 4 med kalcium vätska 2 liter/ha.

• 24.6. gjordes N-sensor mätning 1 i de odlingstekniska ekorutorna.

• 3.7. bladgödslades led 3 – 4 en andra gång, denna gång med Mantrac Pro 2 
liter/ha och kalcium vätska 1 liter/ha. 

• 3.7. gjordes N-sensor mätning 2 i de odlingstekniska ekorutorna.

• 7.7. gjordes en sista N-sensor mätning i de odlingstekniska ekorutorna och 
samtidigt togs bladprover för växtanalys från alla led.

• Efter skörd(29.9.)togs jordprover från alla led (ProAgria näringtillståndssanalys)

Odlingstekniskt ekoförsök





Analysresultat för odlingstekniska vete
Skörd 27.9.2021



DEMO-försöket 
med lant/kultursorter 2020
• Demoförsöket av gamla kultursorter från 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har 
under åren utvecklats med några finska 
lantsorter, gamla handelssorter. 

• Bland demosorterna hittas bland annat 
olika spelt och gamla lantveten, naket korn 
och emmer. 

• De flesta är så kallade evolutionära dvs 
populationer eller blandningar av olika 
sorter. 

• Demorutorna var sammanlagt 16 st
(se tabell 2). 



Lantsorter, 2020
Kom ihåg att lantsorterna endast såtts 1 ruta/sort



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

http://www.ekonu.fi/

