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Höstsådda baljväxter
• Ettåriga baljväxter som övervintrar (vid sådd på sensommar/höst)

– Höståkerbönor
– Höstärtor
– Vicker
– Blodklöver

• Vad vet vi?
• Vad vill vi veta?

• Beviljat projekt – försök i 2 år



Behov av höstsådda baljväxter?
• Efterfrågan på baljväxter
• Varierad odlingssäkerhet på många baljväxter

Torkkänsliga, ökande angrepp av skadegörare

• För- och nackdelar med höstsådda baljväxter
+ tidigare skörd
+ mindre torkkänslig?
+ högre avkastningspotential
- ogräs 
- övervintring
Fler höstsådda grödor – för- eller nackdel?



Höståkerbönor
• Känd som höstsådd form >200 år
• Odlas allmänt i Europa upp till England
• Engelska sorter dålig vinterhärdighet
• Bättre härdighet hos tyska och österrikiska sorter
• Utmaning med ogräset
• Scandinavian Seed har gjort försök och säljer utsäde



Höstärt
• Högre avkastning än höståkerbönor i österrikiska försök
• Fler sorter i Tyskland än höståkerbönor
• I nordvästra USA odlas ”Austrian winter peas” sedan 1930-talet

– Förädling av sorter – nu vinterhärdighet i nivå med höstvete
– 3-4 veckor tidigare skörd än vårärt

• Har odlats i Sverige i minst 10 år
– Först i projekt, sedan några år kommersiellt till Nordisk Råvara



Vicker
• Luddvicker, vintervicker, Pannonisk vicker – används framgångsrikt

som fånggröda/mellangröda, men även till grönfoder/helsäd
• Gott om försöksresultat internationellt: 

bättre övervintring än andra höstsådda baljväxter



Blodklöver
• Används i många mellangrödeblandningar

– Bra tillväxt vid låga temperaturer
– ”Övervintrar ofta bra”



Vad vill vi veta?
• Avkastning i relation till vårsådda arter
• Övervintring vid olika såtid på hösten
• Tillväxt på våren



Beviljat projekt (Jordbruksverket):
Höstsådda baljväxter till livsmedel och foder
Syfte
• Genom screeningförsök identifiera, för Sverige, intressanta sorter och arter av 

höstsådda baljväxter till foder och livsmedel.
• Genom fältförsök jämföra avkastningen vid mogen skörd hos utvalda sorter/arter 

höstbaljväxter till foder och livsmedel med nu odlade vårformer.

• Skåne, Västergötland, Östergötland
• Två års försök: 2021-22, 2022-23



Screening
• Testa övervintring, vårtillväxt och mognadstid

– Höståkerböna, två sorter
– Höstärt, tre sorter
– Luddvicker
– Vintervicker
– Pannonisk vicker
– Blodklöver 

• Tre platser, två år
Skåne, Västergötland, Östergötland

• Tre såtidpunkter, inga upprepningar
• Provklippning, mognadstid bedöms (ingen skörd)



Artförsök
• Jämföra avkastningspotential med vårsådda baljväxter till mogen skörd

– Höståkerböna, två sorter
– Höstärt, tre sorter + samodling med råg
Två såtidpunkter
– Åkerböna, vårsådd
– Ärt, vårsådd

• En plats 2021-22 (Skåne), tre platser 2022-23 (Sk, Vg, Ög)
• Fyra upprepningar och slumpade rutor
• Skörd vid mognad och diverse graderingar



Höståkerböna 15 oktober 2021
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