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Vårrybs
Avkastningen i försöken har under 2006
varit mycket lägre än normalt. Pepita och
två nya sorter har givit en högre skörd
än mätarsorten Agat.
Som noterats tidigare sjunker odlingsarealen
av vårrybs i området, vilket också avspeglas
i sortprovningen som begränsas till ett litet
antal sorter. Även antalet försök är relativt
litet i vårrybs. Under 2005 utfördes endast 5
stycken sortförsök i Mellansverige. Sådden
av försöken skedde mellan den 5 maj och den
8 juni. Skörden var utsträckt i tid mellan den
10 augusti och så sent som 20 september.
Avkastningen i försöken var 2006 mycket
lägre än normalt för mätarsorten Agat, speciellt i F-området där råfettskörden för Agat
var 260 kg/ha lägre än ﬂerårsgenomsnittet.
Mellan de enskilda försöken varierade avkastningen för Agat från 940 kg/ha frö till
2190 kg/ha. Råfettskörden varierade mellan
400 kg/ha och 900 kg/ha.
I tabell 3 redovisas resultat årsvis och
som ﬂerårsmedeltal för odlingsområdena
D, E och F. På grund av ett litet antal försök
ﬁnns inte siffror från alla de tre olika odlingsområdena redovisade var för sig de enskilda

åren utan även ett genomsnitt för områdena
D till G redovisas i tabellen. I ett ﬂerårsmedeltal är avkastningen högst i E-området för
mätarsorten Agat.
I medeltal för områdena D till G har
Saturnus och Apollo under 2006 haft högre
avkastning än mätarsorten Agat. Detta gäller
i ännu högre grad i det enskilda E-området.
I F-området har under 2006 Pepita haft den
högsta avkastningen följt av Saturnus och
Apollo. I ett ﬂerårsmedeltal har Pepita givit
den klart högsta avkastningen i hela området.
Hohto har en avkastning i nivå med mätarsorten. Sorternas odlingsegenskaper, frökvalitet
och känslighet för bomullsmögel redovisas i
tabell 4 och följande sortbeskrivningar.
Sortbeskrivningar
AGAT (SW) är en medelsen sort som har
lämnat hög och stabil avkastning. Sorten är
något stjälksvag. Den har hög råfetthalt.
BOR HOHTO (SSd) ger en skörd i nivå
med Agat. Är något tidigare mognande med
relativt låg råfetthalt.
PEPITA (SW) är en stjällkstyv sort som visat mycket hög avkastningspotential. Sorten
har en hög råfetthalt.

Tabell 3. Vårrybs. Områdesvis avkastning, råfettskörd årsvis 2004-2006.
Flerårsmedeltal 2002-2006. Mätare: Agat
D-G-området*
Med.
20022004 2005 2006 2006

Domr.*
E-området
F-området
Med.
Med.
Med.
2002200220022006 2004 2005 2006 2006 2004 2005 2006 2006

Sort
SW Agat
råfett, kg/ha
860 890 550 770
700
rel. tal, råfett
100 100 100 100
100
Apollo EU (SW)
104
Bor Hohto (SSd) 99
96
96
99
110
Saturnus (SW)
106
SW Pepita, F3164 111 107 100 110
116
* D-området särredovisas inte de enskilda åren
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Tabell 4. Vårrybs. Odlingsegenskaper, frökvalitet och sjukdomskänslighet,
2002-2006. Hela landet

Sort
SW Agat
Bor Hohto
SW Pepita, F3164

Stjälkstyrka
%
68
67
78

Mognad
dagar
111
110
110

Råfett
% av ts
45,0
43,3
45,6

Klorofyll
ppm
6
6
5

Protein
i mjöl
% av ts
40,0
39,0
40,1

Bomullsmögel
%
17
24
21

Vårraps-radavstånd
Bengt Nilsson, Svensk Raps AB

• Effektiv ogräsbekämpning har reducerat ogräsförekomsten och ökat skörden
• Radsådd-radhackning har minskat
ogräsförekomsten och ökat skörden
• 24 och 36 cm radavstånd har gett bäst
resultat av de radhackade leden
Sådd med stora radavstånd i vårraps är inte
så vanligt, men intresset har ökat de senaste
åren. Det ﬁnns lantbrukare som valt tekniken radsådd-radhackning i vårraps med
goda skörderesultat. Radsådd ger ett luftigare bestånd som är mindre mottagligt för
svampangrepp. Tekniken bygger dock på att
det ﬁnns tillgång till moderna och effektiva
radhackor. Två försök (OS 281) har lagts
ut våren 2004 i Östergötland i trakten kring
Linköping och två försök 2006 i Uppland
Tabell 1. Försöksplan OS-281. Radavstånd i vårraps
Led
A
B
C
D
D

112

Radavstånd
12 cm
12 cm
24 cm
36 cm
48 cm

Uts.m.
8 kg/ha
8 kg/ha
8 kg/ha
8 kg/ha
8 kg/ha

Ogräsbekämpning
Obehandtlat
Butisan S 2,5 l/ha
Radhackn, 1 gång
Radhackn, 1 gång
Radhackn, 1 gång

och Närke. Försöken är sådda med Väderstad
Rapid och utsädesmängden har varit 8 kg/ha
oavsett radavstånd. I försöksplanen har ingått
4 radavstånd. Försöksplanen framgår av
tabell 1. Under odlingssäsongen har ogräsförekomsten registrerats i försöken.
Ogräsförekomst
Både den kemiska och mekaniska bekämpningen har haft god effekt på ogräsförekomsten vilket framgår av ﬁgur 1. Mängden ogräs
var relativt jämt fördelad och det är endast
Märstaförsöket som skiljer ut sig med betydligt mindre ogräs i obehandlat led. På en
försöksplats dominerar åkersenap och på tre
dominerar målla.
Avkastning
Avkastningsnivåerna i försöken varierar
mellan försöksplatserna med lägst medelskörd i Borensberg 2004 (1488 kg frö/ha)
och högst i Kumla 2006 (2208 kg frö/ha).
Märstaförsöket 2006 visar ingen skördeökning för ogräsbekämpning vilket beror på
relativt låg ogräsförekomst i obehandlat led.
I övriga försök har såväl kemisk som mekanisk ogräsbekämpning gett skördeökning.
Tabell 2 visar resultat från samtliga försök.

