
SORTER OCH ODLINGSTEKNIK

SVERIGEFÖRSÖKEN 2012  MELLANSVERIGE    |    133

Våroljeväxter

Vårraps
Avkastningen i försöken har under 2012 varit hög. 
Hybridsorterna dominerar nu bland de provade 
sorterna och dessa uppvisar i allmänhet en högre 
skörd än linjesorterna och fl era sorter har också 
en högre avkastning än den nya mätarsorten 
Brando. 

Under 2012 utfördes 10 stycken sortförsök 
(OS7-1) i vårraps i Sverige. Sådden av de 
olika försöken utfördes mellan den 19 

april och den 22 maj.  Ett försök kasserades på 
grund av vattenskador, vilket innebär att det fi nns 
resultat från nio försök. Försöksskörden var utdra-
gen i tiden och det första försöket skördades den 
1 september, medan det sista försöket var skördat 
den 2 oktober. Vissa försök skördades med relativt 
låga vattenhalter, men de senast skördade försöken 
hade sorter med skördevattenhalter på långt över 
30 procent. Försöken behandlas inte mot svamp-
sjukdomar och en del försök hade stora angrepp 
av bomullsmögel och med relativt stora skillnader 
mellan olika sorter. Avkastningen i försöken i 
genomsnitt för hela landet har varit högre än de 
senaste årens medelavkastning med högst skörd i 
södra Sverige och på Gotland. Alla försök har 

uppvisat en bra skörd. Mellan enskilda försök har 
avkastningen för mätarsorten Brando varierat från 
2 450 kg/ha frö upp till hela 3 920 kg/ha frö. 
Råfettskörden har varierat mellan 1 111 kg/ha och 
1 715 kg/ha. Den högst avkastande sorten i ett 
enskilt försök vad gäller fröavkastningen var 4 080 
kg per hektar och med en råfettskörd på nästan 
1 850 kg per hektar. 

SORTBESKRIVNINGAR
Under 2012 har ett stort antal sorter provats och 
detta år har hybridsorterna varit betydligt fl er än 
linjesorterna. Brando är från och med i år ny mätar-
sort. Vissa sortegenskaper redovisas i tabell 2.

Skillnaden i mognadstid är liten mellan 
sorterna. Mätarsorten är något sen. Tidigast är 
Mirakel och DLE 1190, medan Jagger och 
RG40104 mognar 4 dagar senare än dessa.

Stjälkstyrkan är god för de fl esta sorter. Särskilt 
stjälkstyva sorter är Jagger, Mirakel, Lennon och 
SW Q2862. Svagast stjälkstyrka har Axana, 
Belinda och Brando.

Strålängden varierar ganska mycket mellan 
sorterna. Längst är SW Q2864 och Zappa, medan 
Center, Mosaik, Belinda och Jagger är särskilt korta. 

Odlingen av våroljeväxter ökade kraftigt under 
2012 jämfört med de senaste åren. Ökningen kan 
förklaras med en låg höstrapssådd hösten 2011 i 
Mellansverige, men också med en konkurrensk-
raftig odlingsekonomi jämfört med övriga vårsåd-
da grödor. Totalarealen i hela landet var 46 500 
hektar. Ökningen har huvudsakligen skett inom 
vårrapsodlingen, men även odlingen av vårrybs 
ökade något, till 2 100 hektar, vilket motsvarar 
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knappt 5 procent av våroljeväxtodlingen. Den 
största odlingen av våroljeväxter återfi nns i 
Mälardalen (F-området) och Västra Sverige 
(E-området), vilket också innebär att den största 
sortprovningen sker i dessa områden. Liksom 
under de senaste åren har ingen sortprovning av 
vårrybs utförts under 2012, vilket innebär att det 
inte fi nns några försöksresultat att redovisa i den-
na gröda.


