Oljeväxter

Högst utsädesmängd – högst
skörd

I genomsnitt för de tre åren är avkastningsskillnaden mellan hybrid och konventionell
sort ca 5 %, vilket är något mindre än förväntat. Om man väljer att jämföra avkastningen
vid de olika utsädesmängderna inom respektive sorttyp är det inte stor skillnad mellan de
olika leden. I hybriden är det en liten fördel
för utsädesmängden 80 grobara frön/m2,
medan det i den konventionella sorten en viss
skördeökning för den högsta utsädesmängden. Övervintringen är för båda sorttyperna
bäst vid en lägre utsädesmängd.
De försök som skördades 2004 visar en
något annorlunda bild. Här har högst utsädesmängd gett högst skörd. För båda sorttyperna
har det inte varit ett tillfredsställande plantbestånd i den lägsta utsädesmängden.

Hög utsädeskostnad

Utsädeskostnaden för hybridsorterna är
betydligt högre än för de konventionella sorterna. Den rekommenderade utsädesmängden vid normal såtid är ca 70-80 grobara
frön/m2. Att så 120 grobara frön/m2 innebär
en ökad kostnad med ca 430 kr/ha. I tabell
2 har räknats fram ett netto/ha efter att utsädeskostnaden dragits bort. Det fröpris som
använts i beräkningen är 1,90 kr/kg.
För hybridsorten innebär det att nettot är
drygt 800 kr bättre vid den lägsta utsädesmängden jämfört med högsta. Det är inte
lika stor skillnad i den konventionella sorten
som har ett betydligt lägre utsädespris. Här
skiljer det mindre än 200 kr i nettot mellan
högst och lägst utsädesmängd.

Höstraps – utsädesmängd, såteknik
I de odlingsområden där övervintringen för höstraps är något osäker är det
inte ovanligt att man avstår från kemisk
ogräsbekämpning på hösten. Att så höstrapsen med stort radavstånd och sedan
utnyttja radhackning i stället för kemisk
ogräsbekämpning är därför ett alternativ
som kan vara intressant i dessa områden.
I försöksserien OS 181 har en hybridsort
(Kronos eller Status) i tre led med olika
radavstånd och utsädesmängd jämförts.
Väderstad Rapid använts för sådd av alla

försöksled. Utsädesmängderna är 80 grobara frön/m2 vid konv sådd samt 60 resp 30
grobara frön/m2 vid 48 cm radavstånd. Det
konventionellt sådda ledet har behandlats
med 2,5 l Butisan S och de radsådda leden
har radhackats två gånger på hösten och
en gång på våren. Fyra försök har lagts ut
årligen. Placeringen har varit i Östergötland
(E), Västergötland (R) och Uppland (C) och
Närke (T). Serien har skördats under 2 år
(1 förs 2003 och 4 försök 2004). I tabell 1
redovisas samtliga fem försök som skördats
under två år.
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Tabell 1. Fröavkastning och råfettskörd i 5 försök 2003-2004

Konv sådd, 80 grob frön/m2
48 cm radavst 60 grob frön/m2
48 cm radavst 30 grob frön/m2

Lägre fröavkastning men
likvärdigt odlingsnetto

Fröskörd
kg/ha
3864
3746
3486

Skörderesultaten visar genomgående på en
sänkt skörd vid ökat radavstånd, men sänkningen är dock ganska måttlig. Vid utsädesmängden 60 frön/m2 är skördeminskningen
endast 3 % och vid 30 frön/m2 ca 10 %. En
ekonomisk beräkning (se tabell 2) visar att
utsädesmängden 60 frön/m2 i kombination
med radhackning är ett i stort sett lika bra
Tabell 2.

2003-2004, 5 försök
Fröskörd Råfett kg/ Råfett
rel.tal
ha
rel.tal
100
1628
100
97
1567
96
90
1465
90

Oljehalt
%
46,1
45,6
45,9

alternativ som att göra en kemisk ogräsbekämpning med Butisan S. I beräkningen har
använts ett fröpris på 1,90 och priset är också
reglerat för oljehalt.
Planträkningarna som redovisas i tabell
3 visar att med ökat radavstånd ökar också
övervintringsförmågan. Radhackning har
den positiva effekten att den kupar upp lite
jord kring plantan som skyddar för vinterns
kyla.

Planträkning höst och vår i OS 181, 5 försök

Konv sådd, 80 grob frön/m2
48 cm radavst 60 grob frön/m2
48 cm radavst 30 grob frön/m2

Plantor höst
ant/m2
81
44
25

2003-2004, 5 försök
Plantor vår
ant/m2
69
37
22

Övervintr %
85
84
88

Tabell 3. Odlingsnetto för kem bek resp radhackning
2003-2004, 5 försök

Konv sådd, 80 grob frön/m
48 cm radavst 60 grob frön/m2
48 cm radavst 30 grob frön/m2
2
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Kostn
kem.bek el
Fröskörd Fröintäkt Uts.kostn radhackn Netto kr/
kg/ha
kr/ha
kr/ha
kr/ha
ha
3864
8044
875
1000
6169
3746
7749
656
975
6118
3486
7236
328
975
5933

Rel.tal
100

99
96

