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Förädlingen av spannmål i Finland ligger ännu i 
barnaskorna... 

• Rådgivningsorganisationen ProAgria har ansökt om medel för förädling för 
ekologisk produktion. Men då den Finska spannmålsförädlaren Boreal drog 
sej ur gäller ansökan jordgubbar och vallväxter. 

• Projektet EkoNu handhar förutom sortförsök med spannmålssorter inom 
ekologisk odling även de spannmålsprover med lantsorter och 
populationssorter vi fick via Hans Larsson / Allkorn 
• Odlingen: Nylands Svenska Lantbrukssällskap på ekogård /Västankvarn försöksgård 
• Följa upp sorternas lämplighet för och anpassning till vårt klimat med rätt kort 

växtsäsong 
• Aktiv förädling genom att avlägsna klart mindre lämpade exemplar 
• Möjlighet att få en bild av potentialen hos gamla sorter jämfört med moderna 
• Sprida kunskapen om gamla sorter och få de mest lovande sorterna ut i praktisk 

odling 



 

•  DEMO (svenska lantsorter mm)  

• 1 Vårspelt Gotland 4  

• 2 Vår borstspelt 5  

• 3 Vårspelt Öland 6  

• 4 Spelt 7  

• 5 Pika Lantsort  

• 66 Ölands lantvete (Malmgård)  

• 77 ApuRuso  

• 8 Bovete 296g  

• 99 Bovete 150g  

• 10 Naket korn (Malmgård)  

• 11 Vit borstvete  

• 12 Emmer vete (Malmgård)  

• 13 Vit borstvete  

• 14 Jorma naket korn (Mustiala)  

• 15 Oljelin, Abacus  

• 16 Brun vete 11   

• 17 Brun borstvete  

• 18 Fulltofta  

• 19 Vitvete 8  

 



Försök med att hitta mera anpassade sorter på Nyby gård. Fjärde året... 

• Började med att jag kom över en korsning av två gamla finska sorter Apu och Ruso, 
’ApuRuso’. En mycket tidig sort, rätt lång, men variation och främmande sorter med 

• Efter tre års urval har jag nu i mina ögon slutliga sorten vald, (5 m2)  
• De exemplar vilka hade minsta benägenhet för axgrodd var också rätt tidiga, därefter föll valet på 

den linje som var friskast och hade en jämn tillväxt 

• Har via urval valt ut en linje ur den vårspelt Gotland som odlats i Finland som är möjligast 
tidig och stråstark (40 m2). Söker ännu efter exemplar med borst... 

• Korsade svedjeråg Tvengsberg med ’Reetta’. Försöker ge akt på vinterhärdighet 

• En trolig lantsort ’Rusutjärvi’ under uppförökning (3 m2). Kommer från samma trakt där 
höstvetet ’Olympia’ (200 m2) valdes ur en lantsort. Ett rätt långt och sent vete 

• Ur samma fröprov som ’Rusutjärvi’ fanns också ett kortare brunt vete som jag valt ur 
tidiga exemplar från, 4 rader 

• Har ur Ölands lantvete valt bort ca 20 % minst lämpade (8 m2) 

• Har ett antal rader ca 80 med vit emmer, skall se hur stor variationen är 

• Bondbönan ’Ukko’ har en rätt stor variation, 3 urval under jämförelse med ursprunget 

• Målsättning 20-40 kg per sort, vilket sedan går att öka upp beroende på efterfrågan.... 
 



Årets rutor 2017. Från höger rader med emmer einkorn mm, ApuRuso, 
Öland lantvete, Rusutjärvi lantvete (bakom brun Diamant). Baktill vårspelt 
Gotland, bondböna urval Ukko. 



Höstvetet Olympia (Allkorn) till vänster klarade vintern bra, min korsning 
av råg hade det svårt....  


