Sorter

Vårrybs
Under 2008 har en mycket begränsad
sortprovning bedrivits i norra Sverige i
vårrybs. I ett redovisat försök har Petita
haft den klart högsta avkastningen. I ett
flerårsmedeltal fram till 2006 har också
Petita givit högst skörd.
Som framgått tidigare har odlingen av vårrybs minskat kraftigt de senaste åren, men det
finns intresse kanske främst i norra delarna
av Sverige att odla vårrybs. Under 2008 har
två försök utförts och i tabell 3 redovisas
resultat från ett försök i X-län. I samma tabell
redovisas också flerårsmedelvärden för tre

sorter fram till och med 2006. Inga försök
utfördes 2007.
I försöket 2008 provades förutom de etablerade sorterna ett stort antal nummersorter
från Boreal i Finland, som bedriver förädlingsarbete i vårrybs. I tabellen redovisas resultat
från enbart namnsorter. Försöket såddes den 8
maj och skördades den 8 september med låga
vattenhalter. Skörden på mätarsorten Petita
var förhållandevis hög med drygt 2000 kg/ha i
fröskörd och med en råfettskörd på 936 kg/ha.
Petita hade den högsta skörden i försöket
2008 och även i ett flerårsmedeltal har Petita
haft den högsta avkastningen.
I tabell 3 redovisas också några sortegenskaper för tre sorter.

Tabell 3. Vårrybs. Avkastning, råfettskörd 2008 och flerårsmedeltal 2002-2006.
Sortegenskaper. Mätare Petita
OS7-6
Storvik
Sort
X-län 2008
SW Petita fröskörd, kg/ha
2 050
råfett, kg/ha
936
100
rel.tal, råfett
SW Agat
71
Bor Hohto
84
Bor Apollo
71
Bor Eos
86
Bor Valo
73

Avkastning
2 060
860
100
92
91

Hela landet, 2002-2006
Mognad StjälkRåfett
dagar styrka % % av ts
110
83
45,6

111
110

72
71

45,0
43,2

Protein i
mjöl % av ts
40,1

40,0
39,0

Oljelin
Albin Gunnarson, Svensk Raps AB

Marknaden för lin ser fortsatt ljus ut inför
2009. En sjunkande odlingsareal i världen
har medfört stigande världsmarknadspriser som i kombination med höga gödselpriser gör lin till en mycket intressant
gröda framöver. Sedan en följd av år provas linsorter i försök i Mellansverige men
sortutvecklingen har avstannat i takt med
en minskad odlingsareal.
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Försöken är utlagda som normala sortförsök
i Östergötland, Västergötland och Uppland
med seriebeteckning OS7-917. På grund av
ogynnsamma omständigheter har under årens
lopp flera försök slopats vilket visar sig i
en ojämn fördelning av försöken över åren.
2008 var inget undantag. 3 av fyra försök led
svårt i torkan och måste tyvärr kasseras på
grund av låg skördenivå och ojämna resultat.

