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Nya sorter utmanar  
med hög avkastning

Att introducera nya sorter på marknaden är alltid roligt, 
speciellt om de visar så fina egenskaper som årets nyheter 
gör. Extra stolta är vi över våra svenskförädlade höstvete
sorter Kask och Jonas som ligger i toppskiktet bland  
höstvetesorterna på marknaden. Men vi har även några 
spännande nyheter bland höstrapsen.

Med introduktionen av Hallfreda fick vi en ny högavkastande kvarnvete på 
marknaden och i år är det dags att ta nästa steg. Kask har inte bara mycket 
hög avkastning, utan har också visat fina bakningsegenskaper, har bra strå-
styrka och medeltidig mognad. Vi ser också att Kask bygger en hög protein-
halt trots sin höga skördenivå. Med sina utmärkta egenskaper tror vi att 
Kask är här för att stanna och leva upp till våra högt ställda förväntningar.

Den andra nya sorten för året är Jonas, ett fodervete med hög avkastning 
och något tidigare mognad. Sorten har bra vinterhärdighet vilket gör den 
lämplig för odling i alla områden.

Andra nyheter hittar vi i höstrapssortimentet där vi kan presentera DK 
Expat och Darling, båda mycket högavkastande sorter med utmärkta 
odling segenskaper. Darling utmärker sig främst i södra Sverige med högst 
avkastning 2021, men den ligger även i topp sett över flera års resultat. DK 
Expat visar höga och stabila siffror i hela landet och är den högst avkastan-
de sorten i Mellansverige (område D till F) både 2021 och sett över flera års 
resultat. Den har även mycket bra vinterhärdighet. Det finns alltså utmärkta 
förutsättningar att lägga grunden för en riktigt hög rapsskörd till 2023.

Intresset för mellangrödor fortsätter att växa och de nya CAP-reglerna för 
2023 är mer fokuserade på miljöstödsåtaganden. Det kan därför vara bra att 
redan i höst förbereda sig för de nya reglerna. Lantmännen fortsätter sats-
ningen på svenskproducerad oljerättika och kan erbjuda sorten Siletta Nova.

Vårens geopolitiska läge har inneburit en större osäkerhet i råvaruförsörj-
ning med höga priser på insatsmedel och rekordhöga spannmålspriser. Att 
satsa på din odling är inte bara en god insats för det egna företaget utan även 
en viktig insats för den svenska livsmedelsförsörjningen. Och nu hoppas vi 
innerligt att kriget får ett snart slut, framförallt för alla direkt drabbade.

Maria Norén
Marknadschef utsäde & frö
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När Lantmännen tar fram nya höstvete-
sorter är målet att de ska ge bra avkastning 
och ge odlaren en bra inkomst, samtidigt 
som produktionen ska vara hållbar. Då 
krävs det att sorten har en god kvalitet, men 
den ska också vara anpassad till vårt klimat 
och vara motståndskraftig mot så många 
växtskadegörare som möjligt.

– Kask är en sort där vi nästan hade svårt 
att hitta dåliga egenskaper, säger Tina. Ska 
jag säga något så är det kanske att sorten 
har en viss mottaglighet för gulrost. Vi har 
medvetet använt en annan typ av resistens-
mekanism än tidigare. Vi hoppas att sorten 
med denna nya mekanism istället ska  
kunna behålla sin motståndskraft över tid 
och inte få svampen att mutera och skapa 
en ny ras som kan infektera den. Kask kan 
därför komma att behöva viss bekämpning 
i början av säsongen och i utsatta lägen. I 
övrigt är avkastningen på Kask mycket 
högre än till exempel Julius, gulrostresis-
tensen och stråstyrkan är bättre.

När vetet är resistent mot sjukdomar inne-
bär det att en mindre mängd växtskydds-
medel behöver användas och produktionen 
blir mer hållbar. Produktionen blir också 
mer resurssnål och hållbar eftersom 
Lantmännen strävar efter att förädlade  
sorter ska utnyttja kväve och annan växt-
näring så bra och effektivt som möjligt.

Höstvete används till olika ändamål och 
beroende på slutprodukten finns också oli-
ka krav på sorten.

– En brödvete ska ha hög proteinhalt och 
bra gluten. En stärkelsesort ska ha väldigt 
hög avkastning och låg kostnad att odla.  
Ett tag trodde inte jag att Kask skulle bli en 
brödvetesort. Sorten har nämligen inte bara 
en hög proteinhalt utan även en hög stär-
kelsehalt, vilket betyder att den kan vara 
riktigt bra även vid etanolproduktion. Det 
var därför jag döpte sorten till ”Kask”, vilket 
kanske inte är ett riktigt brödvetenamn, 
säger Tina och skrattar till.

Allt kvarnvete provbakas i Svalöv, men 
även Lantmännen Cerealia i Malmö har 
varit med och testat Kasks bakegenskaper. 
På Cerealias kvarn finns annan utrustning, 
andra förutsättningar och en kunskap om 
industrins förutsättningar, vilket gör att 
detta samarbete inom Lantmännen är av 
stor vikt för att få en mer heltäckande 
bedömning av en ny sort. Testerna visar att 
Kask bakar mycket bra på grund av sin höga 
proteinhalt, vilket visar sig i bra brödvolym. 

Kasks egenskaper tillfredsställer tre olika 
delar i produktionskedjan: först och främst 
får lantbrukarna en sort som är stabil att 
odla, med bra avkastning som ger en bra 
ekonomi. När det gäller industrin får den, i 
detta fall, en sort som har högt stabilt falltal, 
som tål kvarnmiljön och som är lätt att han-
tera. Den sista delen i produktionskedjan är 
bagerierna och för dem är det viktigt med 
stabila falltal och att sorten har bra bak-
egen skaper, vilket Kask lever upp till. 
Full pott!

Nya  
vetesorten Kask:
Stabil och robust
Tina Henriksson är senior växtförädlare på Lantmännens växt
förädling i Svalöv. Hon ansvarar för höstveteprogrammet och den 
nya vetesorten ”Kask”. Att förädla fram en ny sort tar ungefär tio 
till femton år. Under denna tid har Tina jobbat med Kask och dess 
egenskaper, och nu ser det ut som att detta har gett riktigt bra 
resultat. Kask är ett kvarnvete som ger hög avkastning, har bra 
stråstyrka, högt protein, är vinterhärdig och har ett bra resistens
paket mot sjukdomar. Dessutom är kadmiumupptaget lågt.

• Ny kvarnvete 2022. 

• Hög avkastning med hög proteinhalt. 

• Mycket bra resistenspaket – nu med en  
annan gulrostresistens än vi tidigare använt.  

KASK

Höstvetets väg från korsning till marknaden

Kvarnvete

• Lågt kadmiumupptag.  

• Bra vinterhärdighet.  

• Mycket bra stråegenskaper.

Korsning av en 

ny sort i växthus 

År 1

Tidiga urval 

År 2-5

Avkastningsförsök 

och vidare urval 

År 6-8

Storskaliga försök, 

industritester och 

godkännande av 

sorten

År 9-11

Uppförökning 

av sorten 

År 12-15

En ny sort 

introduceras 

på marknaden

År 15
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Höstvete

Ceylon

Kvarn
Ceylon är marknadens mest vinterhärdiga sort som klarar  
sig bra även på kalla lokaler och utan skyddande snötäcke. 
Sorten kan odlas till kvarn, etanol samt foder och har en jämn 
avkastning i hela landet. Ceylon är frisk, mognar medelsent, 
har en hög rymdvikt samt ett kort och mycket starkt strå. 
Sorten har ett kompakt växtsätt som visat sig ge mindre 
skador vid problem med viltbetning. Ceylon kommer från 
Lantmännens egen växtförädling.

Linus

Kvarn/stärkelse
Linus är ett bra val både till kvarn, stärkelse och foder. Den 
mognar tidigt och har en hög och stabil avkastning. Linus är 
frisk, vinterhärdig och har ett medellångt strå med bra strå
styrka. Linus ska prioriteras vid skörd. 

Norin

Kvarn
Norin är ett mycket tidigt mognande kvarnvete med bra bak
ningskvalitet. Den är vinterhärdig och har ett relativt kort strå 
med bra stråstyrka. För att utnyttja den fulla potentialen i  
sorten ska den prioriteras under odlings säsongen med tidig 
sådd och tidigt kväve på våren. Passar både som förfrukt till 
raps eller för att sprida skörde tidpunkten i din odling.

Brons

Kvarn/stärkelse
Brons är ett stabilt allroundvete med hög avkastning. Sorten 
kan odlas till kvarn, stärkelse samt foder. Brons har ett kort 
och mycket starkt strå utan behov av tillväxtreglering. Den 
är vinterhärdig, har stabilt falltal och något senare mognad. 
Brons är en sort från Lantmännens växtförädling.

Julius

Kvarn
Julius är en odlingssäker sort med stor efterfrågan på 
spann målsmarknaden, vilket gjort den till Sveriges mest 
odlade vetesort. Den har en stabil och hög avkastning och 
har mycket bra bakningsegenskaper. Julius är vinterhärdig, 
frisk och mognar medeltidigt. Strået kan vara något svagt, 
men sorten har hög rymdvikt och ett högt stabilt falltal.

Hallfreda

Kvarn
Hallfreda är en vetesort från Lantmännens växtförädling. 
Det är en frisk sort med mycket hög avkastning. Hallfreda 
är ett kvarnvete med bra bakningsegen skaper och stabilt 
falltal. Sorten är vinterhärdig och passar för odling i alla 
områden. För att utnyttja sortens fulla potential rekom
menderas tillväxt reglering. Finns även för ekologisk 
odling och är tolerant mot stinksot och dvärgstinksot.

Jonas

Stärkelse/foder
Jonas är en högavkastande nyhet från Lantmännens växt
förädling. Sorten har en något tidigare mognad och en hög 
stärkelsehalt. Jonas kan jämföras med Hereford där Jonas 
har ett något kortare strå och en bättre stråstyrka. 

NYHET!NYHET!Kask

Kvarn
Kask är en nyhet från Lantmännens växtförädling. Det är en 
sort med mycket hög avkastning, ett starkt strå och en bra 
vinterhärdighet, vilket gör att den passar för alla odlings
områden. Kask är medeltidig i mognaden och har en hög 
proteinhalt. Läs mer om Kask på föregående sida.

Hereford

Stärkelse/foder
Hereford har under flera år visat en mycket hög och stabil 
avkastning. Strået är medellångt och Hereford har en något 
tidigare mognad. En stor kärna och hög stärkelsehalt gör 
sorten till ett mycket bra val vid odling av vete till Absolut 
Company, men med sin höga avkastning är den även ett 
utmärkt val vid odling av foder eller etanolspannmål.

KWS Kerrin

Stärkelse/foder
KWS Kerrin är ett mycket högavkastande vete som visat 
resultat i absoluta toppen under flera års försök. Sorten är 
frisk, har en medeltidig mognad och ett kort relativt starkt 
strå. Stärkelse halten är mycket hög och KWS Kerrin är 
godkänd som stärkelsevete till Absolut Company.

Sort
Skörd kärna,  
kg/ha 15 % vh

Mognadstid, 
dagar

Vinterhärdighet,  
% 

Rymdvikt, 
g/l

Råprotein,  
%

Stråstyrka, 
%

Stava (mätare) 6218 306 97 818 10,3 96

Festival 6334 305 97 810 9,9 95

Hallfreda 6898 304 97 803 9,4 95

Ekologiska försök 
Officiella försök 2017-2021, relativ skörd och egenskaper, obehandlade led

Sort A B D+E F

Syntetisk mätare 10993 10314 11365 10579

Brons 99 100 100 98

Ceylon 93 93 96 97

Hallfreda 102 102 101 100

Hereford 106 104 105 102

Julius 97 96 96 97

Jonas 107 102 104 102

Kask 104 105 103 104

KWS Kerrin 107 108 107 102

Linus 100 101 98 97

Norin 90 91 89 89

Relativ skörd
Officiella försök 2017-2021, behandlade led

Sort
Falltal,  
s

Mognadstid, 
dagar

Vinterhärdighet, 
%

Rymdvikt, 
g/l

Råprotein,  
%

Strålängd, 
cm

Stråstyrka,  
%

Stärkelse,  
%

Syntetisk mätare 372 314 97 822 12,1 79 89 68,9

Brons 336 315 97 814 11,8 73 94 69,5

Ceylon 370 312 97 824 11,9 71 85 69,4

Hallfreda 380 313 97 816 11,5 82 72 68,9

Hereford 276 312 98 804 11,3 76 74 70,2

Jonas 286 312 97 793 11,1 72 81 70,6

Julius 388 313 97 832 12,5 81 89 67,7

Kask 366 313 97 811 12,3 79 90 69,9

KWS Kerrin 196 313 96 790 10,6 71 87 70,5

Linus 318 311 97 800 12,3 77 87 69,5

Norin 353 309 96 820 12,6 76 93 68,6

Egenskaper
Officiella försök 2017-2021, behandlade led

A

B

DE

F

C

Festival

Kvarn/foder
Festival är en sort enbart avsedd för ekologisk odling. Sorten 
kommer från Lantmännens växtförädling och har god tolerans 
både mot stinksot och dvärgstinksot. Festival har utmärkta  
bakningsegenskaper och avkastar mycket bra i alla odlings
områden. Den är vinterhärdig och mognar medeltidigt.

Stava

Kvarn/foder
Stava har funnits länge på marknaden och är en vinter härdig 
sort avsedd endast för ekologisk odling. Sorten har bra av 
kastning, utmärkta bakningsegenskaper med lite högre protein
halt och ett långt strå. Stava kommer från Lant männens växt 
förädling och har mycket god tolerans mot både stinksot och 
dvärgstinksot. Stava har också bra motståndskraft mot mjöl
dagg och rost.
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RågveteHur ska olika sorter odlas?
2020 sådde Lantmännen odlingstekniska försök med målet att utvärdera hur lämplig utsädesmängd 
och såtidpunkt skiljer för olika sorter. Efter skörden 2021 kunde vi dra de första slutsatserna om hur 
vi ska odla de olika vetesorterna.

Första steget för att kunna ta en hög skörd är en bra etablering. I det odlingstekniska försöket testades därför två utsädes-
mängder: 300 och 450 grobara kärnor per kvadratmeter samt tre såtidpunkter. Syftet var dels att se hur sorterna tål att sås 
tidigare och senare jämfört med rekommenderad såtidpunkt, dels att ta reda på när sorterna bestockas, hur eventuella 
sidoskott reduceras på våren och hur många ax som bildas. Genom att lägga försöket på fyra försöksplatser skapade vi oss 
en god bild av hur sorterna presterade i olika odlingszoner. 

Hallfreda

Fyra försök med fyra helt olika väderförutsättningar har 
gett fyra helt olika resultat. Slutsatserna blir att Hallfreda 
går bra att så både tidigt och sent. Det är en sort som kan 
kompensera i alla stadierna av utveckling. Att så en högre 
utsädesmängd ger en säkrare odling. 

När du odlar Hallfreda, tänkt på att:
• Hallfreda passar bra att så både tidigt och sent. En tidig 

sådd under gynnsamma förhållanden ger dock en stor 
bestockning.

• Hallfreda kan kompensera för låg bestockning på hösten 
utan att tappa i skörd. Sen sådd ger större vårbestockning.

• Hallfreda kan även kompensera få antal ax med att mata 
kärnorna mer. I försöket har 400 och 650 ax haft jämför-
bar skörd i kg.

• Hallfreda är en säker sort att odla då den kan kompensera 
för ogynnsamt antal skott eller ax senare på säsongen.

KWS Kerrin

Kerrin bestockas inte lika kraftigt som Hallfreda även  
om den sås tidigt med hög utsädesmängd. Den högre  
utsädesmängden gav många sidoskott i försöket i Svalöv  
och vi såg även vissa utvintringsskador pga. snömögel i 
kraftiga bestånd.

Det är främst i Lövsta som sorten tappar genom att sås sent. 
Det är viktigare för KWS Kerrin att den sås i mitten av sep-
tember än vad det är för Hallfreda enligt 2021 års försök. 
Prioritera därför Kerrin vid sådd om båda sorterna ska  
odlas på din gård. 

När du odlar KWS Kerrin, tänk på att: 
• Det är viktigt att sänka utsädesnivån vid tidigare sådd,  

speciellt i södra delarna av Sverige. 
• Normal sådd, mitten av september, är att föredra i nästan 

hela odlingsområdet. Lite tidigare i norr och lite senare i syd. 
• KWS Kerrin gick bra att så sent en höst med 2020 års  

gynnsamma väderlek.

Temuco
Temuco är en ny höstrågvete från Lantmännens för-
ädling. Det är en högavkastande sort, som är frisk  
och har bra stråegenskaper. Den mognar något tidi-
gare än Kasyno.

Sort A B C D+E F

Syntetisk mätare 
höstrågvete

9535 8868 10285 11283 9937

Kasyno 100 97 99 102 101

Temuco 105 106 101 100 102

Relativ skörd
Officiella försök 2017-2021, behandlade led

Sort
Mognadstid, 
dagar

Vinterhärdighet,  
%

Rymdvikt, 
g/l

Råprotein, 
%

Strålängd, 
cm

Stråstyrka, 
%

Syntetisk mätare 
höstrågvete

309 95 763 11,5 89 85

Kasyno 310 95 757 11,5 89 84

Temuco 308 91 733 11 92 92

Egenskaper
Officiella försök 2017-2021, behandlade led

Kasyno
Kasyno är en frisk rågvetesort med mycket hög av -
kastning. Kasyno fungerar i konventionell och i eko -
logisk odling. Sorten är vinterhärdig med ett något 
svagare strå.

A

B

DE

F

C

8

• Försöket genomfördes för skörd 2021 och 
kommer upprepas till skörd 2022. 

• Försöksplatserna är Svalöv i Skåne, Bjertorp 
i Västergötland, Kölbäck i Östergötland och 
Lövsta i Uppland.

Bild från Svalöv på tidig såtidpunkt (till vänster) 
respektive normal såtidpunkt (till höger). Hallfreda 
kompenserade och visade ingen skillnad i skörd.
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Höstråg

Sort A+B D-F

Syntetisk mätare 
höstråg

9694 10068

KWS Serafino 110 109

Relativ skörd
Officiella försök 2017-2021, behandlade led

Sort
Falltal,  
s

Mognadstid, 
dagar

Vinterhärdighet, 
%

Rymdvikt,  
g/l

Råprotein,  
%

Strålängd,  
cm

Stråstyrka,  
%

Syntetisk mätare 
höstråg

287 318 96 786 8,2 118 82

KWS Serafino 310 318 97 781 7,9 116 82

Egenskaper
Officiella försök 2017-2021, behandlade led

Höstkorn

Sort A B D-F

Syntetisk mätare 
höstkorn

10129 8632 9724

Cleopatra 99 97 92

KWS Orbit 100 102 99

SY Galileoo 106 108 105

Relativ skörd
Officiella försök 2017-2021, behandlade led

Sort Mognadstid, dagar Rymdvikt, g/l Strålängd, cm Stråstyrka, %

Syntetisk mätare 
höstkorn

301 683 79 90

Cleopatra 303 694 72 97

KWS Orbit 302 688 82 92

SY Galileoo 301 677 85 89

Egenskaper
Officiella försök 2017-2021, behandlade led

SY Galileoo
Hybrid
SY Galileoo är ett mycket högavkastande hybrid -
korn som har en bra rymdvikt och ett relativt  
långt strå. Hybridkorn ska sås tidigt med redu-
cerad utsädesmängd då det har en kraftig bestock -
ningsförmåga. Den kraftiga bestockningen på 
hösten kan vara gynnsam vid högt ogrästryck.

Cleopatra
Cleopatra är ett av de högst avkastande tvårads-
kornen på marknaden. Sorten har en hög tusen-
kornvikt och bra stråegenskaper. Cleopatra har  
en något senare mognad.

KWS Orbit
KWS Orbit är ett mycket högavkastande sexrads-
korn. Sorten har bra vinterhärdighet, hög rymdvikt 
och ett relativt starkt strå. KWS Orbit fungerar i 
konventionell och i ekologisk odling.

KWS Serafino
KWS Serafino är en hybridråg med mycket hög av -
kastning och bra vinterhärdighet. Den har ett högt 
stabilt falltal och en hög rymdvikt. Strået är medel-
långt och med en medelgod stråstyrka. KWS Serafino 
fungerar i konventionell och i ekologisk odling.

A

B

DE

F

C

A

B

DE

F

C
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Med anledning av 125-års-
jubileet för vår rapspartner 
Norddeutsche Pfl anzenzucht, 
bjuder vi in dig att göra en un-
dersökning där du har chan-
sen att vinna en gratis test-
ning för klumprotsjuka! Följ 
nedan QR-kod för att komma 
vidare till frågeformuläret.

W
e 

le
t q

ua
lit

y 
gr

ow

Clubroot
Ledande leverantör av 
klumprotresistenta sorter 
med en unik genetisk 
förädling  

ATORA
Pålitlig marknadsledare 
som är robust, 
stresstolerant och 
högavkastande

Nykomling med innovativ 
genetisk tolerans mot 
sjukdomar såsom 
torröta och 
TuYV-virus

AKILAH

Tradition
meets FUTURE

Framtidens 
foradling

Höstoljeväxter

DK Expansion

Hybrid
DK Expansion är en storväxt och kraftig sort med hög 
skörde potential. Den växter snabbt på hösten och har bra 
vinterhärdighet, men har något senare mognad. DK 
Expansion är frisk och har god drösfasthet samt god 
sjukdomstolerans mot torröta. Bör få en måttlig höst giva 
och en delad vårgiva för att utnyttja sortens potential.

Atora

Hybrid
Atora är den mest odlade sorten i Sverige. Sorten har varit 
med ett par år i marknaden och levererar fortfarande 
mycket goda resultat i försöken, vilket gör den till en upp-
skattad sort. Atora är en mycket högavkastande och stabil 
sort som visat god vinterhärdighet. Oljehalten är hög och 
stjälken är stark. Sorten har även en god sjukdomstolerans 
mot torröta och kransmögel.

V316OL & V375OL – HOLL
Hybrid
V316OL och V375OL är två sorter med en speciell olje kvalitet 
som odlas på kontrakt inom konceptodlingen HOLL. V316OL 
är en välprovad och stabil sort som testats i många officiella 
försök, med hög avkastning och god stjälkstyrka. V375OL är 
en ny sort inom konceptet som har liknande egenskaper men 
som även har drösnings resistens. Båda sorterna har kraftig 
tillväxt på hösten. 

DK Sequel

Dvärghybrid
DK Sequel är en dvärghybrid med mycket god vinterhär-
dighet och hög avkastning. Sorten har ett kompakt växt-
sätt, med mycket låg tillväxtpunkt, vilket gör att den är 
lämplig för tidig till normal såtidpunkt. Sorten har god 
sjukdoms tolerans mot ljus bladfläcksjuka.

SY Florian

Hybrid
SY Florian är en högavkastande hybridraps från Syngenta. 
Sorten har en relativt kort och styv stjälk och brukar upp-
skattas just för sin något kortare stjälk. Sorten är frisk och 
etablerar sig väl på hösten vilket bidrar till en god vinter-
härdighet. SY Florian har bra drösfasthet och bra mot-
ståndskraft mot kransmögel och bomullsmögel.

Crome

Klumprotsresistent
Crome är en klumprotsresistent hybrid som har en avkast-
ning i nivå med de bäst avkastande hybriderna. Oljehalten 
är hög och höstutvecklingen är kraftigare, vilket gör att den 
lämpar sig för medel till sen såtidpunkt. Sorten blommar 
tidigt och mognar medelsent.  

DK Expat

Hybrid
DK Expat är en ny sort i Lantmännens portfölj. Sorten är sta-
bil och har presterat mycket bra i försöken, särskilt i område 
D-F. Sorten utmärker sig med sin låga tillväxtpunkt och 
mycket goda vinterhärdighet. Sorten lämpar sig för tidig sådd 
och har ett kompakt tillväxtsätt på hösten. DK Expat mognar 
tidigare och bör ha delad vårgiva för att nyttja full potential.

NYHET! Darling

Hybrid
Den högst avkastande sorten i södra Sverige 2021! Darling 
är en nyhet i Lantmännens portfölj 2022 och är en stabil 
sort även i flerårssammanställning. Det är en hybrid med 
mycket hög avkastningspotential, hög oljehalt och god sjuk-
domstolerans. Sorten blommar medeltidigt och har ett 
något snabbare tillväxtsätt på hösten.

NYHET!

Crotora

Klumprotsresistent
Crotora är en ny klumprotsresistent sort som inte av en 
slump rimmar på sorten Atora. Sorten är lik Atora i till-
växtsättet och har god sjukdomstolerans mot torröta. 
Sorten har visat mycket god avkastningspotential som är 
i linje med de bäst avkatande hybriderna. Crotora har 
något långsammare tillväxt på hösten vilket gör att den 
lämpar sig för tidig sådd.

NYHET!Akilah

Hybrid
Akilah är en ny sort i Lantmännens portfölj 2022. Sorten 
har mycket bra vinterhärdighet med hög avkastning och 
oljehalt. Sorten har god sjukdomstolerans och en särskild 
resistens mot torröta som visat goda effekter. Sorten mog-
nar medium till sent och har en god hösttillväxt. Stjälk-
styrkan är bra och längden något kortare.

NYHET!
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KWS Codex       

Linje
Codex är en ny linjesort från KWS som visat god avkast-
ning. KWS Codex har också visat god sjukdomstolerans. 
Sådd bör ske under tidig till normal tidpunkt. Sorten 
kommer igång sent på våren och mognar något senare än 
genomsnittet. Fröet har hög oljehalt och sorten rekom-
menderas för Södra Sverige.

I samband med höstsådd är det också tid för att så in en mellangröda växandes under vintern. Mellan

grödor har på senare år fått mer uppmärksamhet tack vare sina många fördelar. Dels som kolinlagring 

och minskat kväveläckage, men även strukturförbättring och vissa sorter har även en nematodsanerande 

effekt. Från och med 2023 kommer SAMansökningarna även att ge mer stödutrymme för bland annat 

kolinlagring genom mellangrödor, vilket kan vara bra att planera redan till årets höstsådd. Oljerättika är 

en bra mellangröda som ger strukturförbättring och tillförsel av organiskt material i jorden. Sorterna med 

nematodsanerande effekt kan vara till fördel i växtföljder med exempelvis historiskt mycket sockerbetor, 

lök eller potatis. Rena strukturförbättrande oljerättikor med en pålrot ner till 180 cm gör också stor nytta, 

särskilt på fält med packningsskador. Inte minst är ett minskat kväveläckaget också en stor fördel.   

Sammantaget finns det olika typer av oljerättika: välj den sort som passar din växtföljd bäst!

Mellangrödor 

Agronom

Oljerättika med mycket snabb etablering efter sådd, vilket 
gör att Agronom konkurrerar mycket bra mot ogräs och 
spillraps. Sorten är betcystnematod klass 2, vilket innebär 
en sanering med upp till 90 %. Rekommenderad utsädes-
mängd 25-30 kg/ha. 
Såtidpunkt: juli till början av september.

Comet

Tillhör den högst klassade betcystnematodsanerande olje-
rättikan och kan reducera nematodförekomsten med över 
90 % (klass 1). Sorten har ett stort och djupgående rot-
system som även förbättrar markstrukturen. Förstahands-
valet vid problem med betcystnematoder. Sorten har snabb 
utveckling efter sådd. Utsädesmängd 25-30 kg/ha.
Såtidpunkt: juli till början av september.

Sort A B D-E

Sortblandning 
(Sverige)

2313 1814 2275

Darling 113 111 103

Atora 102 100 102

SY Florian 102 101 102

DK Expansion 106 102 104

DK Expat 104 114 106

DK Sequal 87 91 93

V3160L 102 97 97

Crotora 99 98 101

Relativ råfettskörd
Officiella försök 2017-2021

Sort
Oljehalt, 
%

Övervint- 
ring, %

Strålängd, 
cm

Stjälk- 
styrka, %

Mognad, 
dagar

Tillväxtpunkt- 
ens höjd, cm

Sortblandning 
(Sverige)

49,8 92 139 83 344 4,7

Darling 50,9 85 140 84 346 5,9

Atora 49,9 92 140 85 345 4,9

SY Florian 49,7 91 130 84 346 5,1

DK Expansion 49,5 94 142 79 344 4,6

DK Expat 48,9 96 135 70 343 4,5

DK Sequal 47,1 97 107 87 343 3,7

V3160L 50,8 92 138 86 344 4,6

Crotora 50,1 93 141 79 343 4,8

Egenskaper
Officiella försök 2017-2021

Siletina

Utmärkt val för gröngödsling, strukturförbättring och 
minimerat näringsläckage. Siletina har ingen effekt mot 
nematoder och har en medelsnabb utveckling efter sådd. 
Sorten blommar något tidigare. Utsädesmängd 18-25 kg/ha. 
Såtidpunkt: juli till början av september.

Defender

En snabbväxande multiresistent oljerättika med lång vege -
tationsperiod som konkurrerar bra mot ogräs. Rotsystemet 
är djupgående och grenigt vilket hjälper till att förbättra 
markstrukturen. Reducerar betcystnematoder med upp till 
90 % (klass 2). Minskar effektivt förekomsten av rotgall-
nematoder och stubbrotsnematoder som kan vara problem 
i grönsaks- och potatisodling. Utsädesmängd 25-30 kg/ha.
Såtidpunkt: juli till början av september.
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Stinger

Stinger är sorten med kraftigast pålrot som förbättrar infil-
trationskapaciteten och strukturen effektivast i marken. 
Stinger lämpar sig därför väl för att odla på fält eller områ-
den med packningsskador alternativt inom reducerad jord-
bearbetning. Sorten har en snabb utveckling efter sådd 
vilket gör att konkurrensförmågan mot ogräs är stor.  
Sorten är inte nematodsanerande. Utsädesmängd 6-8 kg/ha. 
Såtidpunkt: juli till början av september.

Mellangröda och klumprotsjuka
Oljerättika är precis som raps en kålväxt, och kan därför drabbas av klump rot-
sjuka. Den största risken för uppförökning av klump rot sjuka är ofta spillraps. 
Det är därför av största vikt att undvika spillrapsplantor i din mellan- och fånggröda. 
Vänta därför minst två år efter en rapsgröda innan du sår in en fång- eller mellangröda. 
Vidare är det viktigt med tidig och bra etablering av din mellan- och fånggröda för att 
hålla tillbaka eventuell spillraps. Även om oljerättika tillhör kål växt  släktet är grödan 
tack vare sin större pålrot mindre mottaglig för klumprotsjuka och uppförökningen sker 
inte på samma sätt som exempelvis för Vitsenap. Det går därför bra att använda oljerät-
tika även i växtföljder med raps. Rekommendationen är dock att alltid ta prov på jorden 
före etablering av raps för att säkerställa att fältet inte är infekterat med klumprotsjuka, 
om så är fallet ska inte kålväxter odlas.

Ekologisk fokusareal
För utsäde till ekologisk fokusareal krävs 
en blandning av minst två god  kända arter. 
För sådd på hösten rek omm   en deras t.ex. 
honungsört, olje    rättika eller purrhavre. 
Rekomm enderad utsädesmängd för 
honungsört är ca 15 kg/ha, och för purr-
havre ca 40 kg/ha. Bland  ningen gör du 
själv i såmaskinen med arterna du väljer. 
Färdiga blandningar finns också lämpliga 
för detta ändamål. 

Nematodresistent oljerättika 
Under kategorin nematodsanerande oljerättikor hittar 
vi sorter som har en sanerande effekt mot betcystnema-
toder. Dessa sorter har även ett djupgående rotsystem 
vilket ger en strukturförbättrande effekt. Sorterna 
klassas efter hur effektivt de minskar förekomsten av 
betcystnematoder. Klass 1 innebär en minskning av 
betcystnematoder med mer än 90 %. Sorterna i klass 2 
reducerar bet cystnematoder med 70–90 % i fältet. För 
att uppnå effekt mot nematoder välj den högre utsädes-
mängden, minst 160 plantor/m². 
Sorter: Klass 1 Comet. Klass 2: Defender & Agronom.

Klassisk oljerättika 
Med djupa pålrötter och snabb 
eta   blering skapar denna typen 
av olje  rättika en fin struktur 
och håller tillbaka ogräset. De 
minskar också kväveläckaget 
från fältet. Olje  rättikor i denna 
kategori är inte sanerande mot 
betcystnematoder men kan ha 
effekt mot andra nematoder. 
Sorter: Siletina, Siletta Nova 
& Stinger.

Multiresistent oljerättika 
Den här kategorin av oljerättika har en 
utbrett sanerande effekt på flera sorters 
nematoder. De är särskilt lämpliga i 
växtföljder som innehåller grönsaker, 
potatis eller betor. Utöver reducering-
en av nematoder har multi resistent 
oljerättika likt klassisk oljerättika 
strukturförbättrande rötter och minskar 
kväveläckage. För att uppnå effekt mot 
nematoder krävs minst 160 plantor/m².  
Sort: Defender.

Siletta Nova

Strukturförbättrande oljerättika med djupgående rotsystem. 
Ger mycket bladmassa som berikar jorden med värdefull 
humus. Minskar förekomsten av stubbrotnematoder som kan 
sprida tobaksrattelvirus (TRV) i potatis. Sorten har en medel-
snabb utveckling efter sådd. Utsädesmängd 18-25 kg/ha.
Såtidpunkt: juli till början av september.

Producerad i Sverige!

Largo

Rybs
Largo är en beprövad höstrybs som är ett vinterhärdigt 
alternativ i norra och mellersta Sverige. Largo har god 
stjälkstyrka och mognar något tidigare än höstraps.
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Skanna QR-koden med din 
mobilkamera eller sök på vår 
hemsida så hittar du Projekt 
Svalöv.

Äntligen har startskottet för tredje 
säsongen av Projekt Svalöv gått! Häng 
med oss när vi tar vår gemensamma 
kunskap inom agronomi och teknik och 
kombinerar det med information från 
markkartor och styrfiler för utsäde, 
gödning och växtskydd för att optimera 
odlingen utifrån fältets och årets 
förutsättningar. Vi lovar att du kommer 
att få nya insikter!

Följ oss i sociala medier eller på vår 
hemsida. Vi ses!

Camilla, Calle och Johan

 Projekt 
Svalöv

Avs/retur: 
Lantmännen Lantbruk 
205 03 Malmö

J8
08

0771111 222
Vardagar 07.0018.00
lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com
lantmannenlantbrukmaskin.se


