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Ekologiska sortförsök, ett samarbete mellan NSL 
och Projekt EkoNu!
Växtodlingsrågivare Micaela Ström
Nylands Svenska Lantbrukssällskap / Projekt EkoNu!

Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) började i samarbete med Pro-
jekt EkoNu! – Ekoprojekt för Svenskfinland ekologiska sortförsöken 
med havre, korn och vårvete sommaren 2012. Samarbetet har sedan det 
fortgått, nu genom fortsättningsprojektet EkoNu! – För ekobranschen i 
Svenskfinland som pågår i 3 år (1.9.2015 - 31.8.2018). Fortsättningspro-
jektet omfattar hela Svenskfinland (utom Åland).

Bakgrund och syfte
Sortvalet är speciellt viktigt 
inom ekologisk odling, det är 
många parametrar som på-
verkar valet av sort. Avkast-
ningen är alltid viktig men 
sjukdomsresistens, kvalitet 
och förmåga att konkurrera 
med ogräs är andra bety-
dande faktorer att ta hänsyn 
till. Sortförsöken är många 
på konventionella sidan, 
men det är viktigt att också 
följa hur sorterna reagerar 
under ekologiska odlingsför-
hållanden med lägre kväve-
nivåer, mer ogräs, skadein-
sekter och sjukdomar som 
kan påverka. Syftet med 
ekologiska sortförsök är att 
ge en grund för att få svar 
på dessa frågor.

Genom våra försök följer vi 
hur äldre sorter klarar sig i 
jämförelse med våra nutida 
handelsorter i ekologisk od-
ling, samt får en bättre upp-
fattning om hur olika sorter 
passar i ekoodling. Resul-
taten ska fungera som stöd 
för rådgivare och ekoodlare. 

Uppföljning av försöken sker 
i form av bilder under växt-
säsongen. Bilderna publice-
ras kontinuerligt via EkoNu!s 
hemsida och Facebook. Re-
sultaten, som baseras på 
observationer och spann-
målsanalyser, sammanställs 
och publiceras under vintern 
bland annat på EkoNu!s 
hemsida och också i NSL:s 
egen försöksrapport.

Ekologiska försök 
2016
Här presenteras resultaten 
från 2016 års ekologiska 
sortförsök, mer info om tidi-
gare års resultat samt årets 

resultat, ekogödslingsför-
söket, bilder m.m. hittas på 
www.ekonu.fi.
 
Eftersom ekologiska försök 
bör utföras på en ekologisk 
gård så är våra ekoför-
sök utstationerade hos en 
ekobonde. Från 2015 har 
försöken varit på Stefan 
Widlunds gård i Påvalsby, 
Lovisa. Stefan har odlat eko-
logiskt sedan 2010, han be-
driver spannmålsodling och 
föder upp Highland Cattle 
boskap på gården.

13 maj sådde vi årets eko-
sortförsök med hjälp av 

NSLs personal och försöks-
såmaskin. Årets försök be-
stod av samma sorter som 
år 2015; totalt 11 korn, 10 
havre och 12 vårvetesorter. 
Av varje spannmålslag fanns 
en äldre finsk ”lantsort” med 
i jämförelsesyfte. Demoru-
torna utökades med bovete 
och oljelin men utöver det 
så ser också demoförsö-
ket ut som tidigare med 
spelt och gamla lantsorter 
från SLU i Sverige, alla så 
kallade evolutionära d.v.s. 
populationer eller bland-
ningar av olika sorter. Årets 
ekogödslingsförsök fanns i 
Harbinger maltkorn.
 
Försöksskiftet bestod av 
mullhaltig StyvLera, pH: 6,0. 
Förfrukten var en treårig vall 
bestående av 10 kg timotej, 
5 kg rörsvingel, 3 kg rödklö-
ver, 1 kg vitklöver och 2 kg 
blålusern per hektar, det togs 
en ensilageskörd per år och 
återväxten betades av kor. 

Odlingsförhållandena på 
fältet var inte lika gynn-
samma som 2015, torka i 
början av säsongen bidrog 
till en ojämn uppkomst och 
för mycket regn senare un-
der sommaren resulterade i 
ojämna rutor och stressade 
grödor. Tidvis stod det till 

och med vatten på fältet. 
Den första september trös-
kades försöket.

Avkastning och 
protein 2016
Årets högst avkastande 
havre var Steinar med med-
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Sådd av ekosortförsöken 2017.


