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Sammanfattning av försöken 2006 - 2008 
Crambe är en vårsådd, självpollinerande högerukaväxt som kan odlas utan risk för genetisk 
blandning med raps och senap. Den kan användas för genmodifiering för att skapa nya 
oljekvaliteter. Enda vilda släktingen är strandkål. 
Sorterna Nebula och PRI 9104-100 har givit de bästa skörderesultaten. 
Crambe är rel lättetablerad, men tål blöta kalla jordar dåligt.   
Crambe skall sås när marktemperaturen på våren har börjat stiga upp mot 10 grader 
En utsädesmängd på 15-20 kg/ha och en kvävegiva på ca 125 kgN/ha tycks vara optimala 
Crambe tål Butisan men inte Nimbus (clomason). 
Crambe är påtagligt mindre känslig för rapsbaggeangrepp än vårraps  
Det finns mycket stora skillnader mellan olika sorter i smaklighet/ätande för duvor, som 
borde kunna utnyttjas i förädlingsarbetet. 
Crambe kan ha ett mycket snabbt, men mellan sorter starkt varierande, avmognadsförlopp, 
vilket är förrädiskt eftersom drösfastheten inte är väl utvecklad. 
 
Crambe 
Crambe (Crambe abyssinica) tillhör liksom raps Brassicaceae familjen, men sorterar under 
det egna släktet Crambe. Den är annuell och till största delen självpollinerad, men upp till 14 
% korspollinering har rapporterats. Varje blomma ger en skida med ett frö och som regel 
öppnar sig inte skidorna under tröskningen utan hela skidan utgör skörden. Odlingsteknik och 
avkastningen ligger nära vårraps. Crambe odlas främst för den höga halten erukasyra (60-65 
%) i oljan. Erukasyran används inom plasttillverkning som erucamid, för att skapa ett 
glidskikt på plastfilm som medger att t ex plastpåsar släpper från varandra.  
Äldre raps och senapssorter med hög erukasyrahalt skulle också kunna användas.  En utbredd 
odling av sådana sorter skulle dock medföra stora problem i och med att dessa måste hållas 
åtskilda från dagens lågeruruka sorter för att undvika inkorsning. Spillplantor och frön i 
fröbanken skulle medföra att odling av lågerukasorter under en tid inte länge skulle vara 
möjlig inom ett område där högerukasorter hade odlats. Crambe fungerar därför som ett 
utmärkt alternativ, eftersom den inte korsar sig med raps eller senap och därför kan samodlas 
med dessa utan inblandning. Spillplantor och arvsäd av crambe är inget problem. 
Ogräsbekämpning i raps med clomason har också stark effekt på crambe, som visades i 2006 
års försök. Spillplantor av crambe klarar heller inte en normal vinter, inte ens i Skåne. 
 
I ett längre perspektiv utgör crambe en utmärkt plattformsgröda för produktion av olika 
kvaliteter av industriella oljor, t ex vaxestrar. Ett sådant projekt pågår inom Anders Carlssons 
grupp. Vaxestrar är vegetabiliska oljor med användning för smörjändamål med hög 
temperaturstabilitet, hydrolysresistens och utmärkta egenskaper under höga tryck. En 
crambesort som producerar vaxestrar till ett marknadsmässigt pris, innebär en potentiell 
marknad för smörjningsändamål på mer än 2 miljoner ton bara i Europa. 
 



Sortmaterial 
Crambe är inte en helt ny gröda i Sverige. De svenska förädlingsföretagen producerade under 
1940 och 50-talet sorter av crambe, som dock inte resulterade i någon större odling. Låga 
mineraloljepriser gjorde de vegetabiliska råvarualternativen olönsamma. Ekonomiska såväl 
som miljömässiga orsaker har under senare år dock medfört att situationen nu är en annan.  
I USA pågick förädling under 1970 och 80-talet och ett antal sorter släpptes ut t ex.  Prophet, 
Indy, Meyer, BelAnn och BelEnzian. Av dessa har Meyer ingått i våra försök. I Europa har 
förädlingen fortsatt även därefter genom olika EU program och resulterat i två förbättrade 
sorter, Galactica och Nebula. Dessa och nummersorter i form av hybrider har också provats i 
våra försök. Allmänt kan sägas att de fortfarande är ganska ”primitiva” sorter. Drösfastheten 
är ganska dålig och avmognaden rel. snabb, vilket medför att grödan måste följas noga före 
skörd. Det är också stora skillnader mellan olika sorters utseende (hårighet) och innehåll av 
substanser som påverkar t ex skadedjur. 
 
Odlingsteknik   
Odlingsteknik och övriga krav på jordarter, väderlek och växtföljd är snarlika de för vårraps. 
Placeringen i växtföljden är densamma som för vårraps. Växtföljder med mycket raps bör 
undvikas. Enligt utländska erfarenheter är crambe väl anpassat till de flesta jordar, såväl 
tyngre som lättare. Klimatkraven är också vida och grödan tål sen torka bättre än vårraps.  
Sådd kan ske så snart risken för nattfrost inte längre är överhängande. Vissa sorter är 
förhållandevis snabba och sådd i mitten av april ger utrymme för sådd av höstvete på hösten. 
Utsädesmängden är i England 10-20 kg/ha. Den i England rekommenderade N-givan är 150 
kg/ha. Radavstånd 12,5 cm och såbädd och sådjup som vårraps. Stammen är kraftig och 
liggbildning är inte vanligt, varför grödan kan tröskas på rot.  
 
Redogörelse för försöken 2006-2008 
Försöksplaner 
Försöksplanen har i huvudsak haft samma utseende under alla år. Den har haft fyra mål: 

o Jämförelse av sorter 
o Utsädesmängd 
o Kvävebehov 
o Växtskydd (ogräsbekämpning och rapsbaggar i första hand) 
 

Försöksplanerna visas i tabell 1. Sortmaterialet har skiftat lite mellan åren, men i övrigt har 
samma plan använts. Korta radavstånd har alltid använts. Vårraps eller en blandning av 
crambesorter omgav försöken. Försöksrutor 20-50 m2. Flera av försöken skördades efter 
behov i flera omgångar. Skördeprov togs och analyserades på vattenhalt, renhet, oljehalt och 
tusenkornvikt. I försöken graderades ogräs, planttäthet och i de flesta fall också 
rapsbaggeförekomsten. 
 
Rapsbaggar bekämpades med lämpligt preparat (med hänsyn till resistensläget). Under 2006 
lämnades halva rutorna i block III obehandlade och skördades separat. Under 2007 och 2008 
ingick ett obehandlat led i försöket. Av kostnadsskäl låg dessa rutor 2008 i kanten av varje 
block.  
Under det första försöksåret prövades också ogräsbekämpningens effekter på grödan: 
Block I  1,5 l/ha Butisan Top direkt efter sådd 
Block II  1,5 l/ha Butisan Top i hjärtbladsstadium 
Block III  1,5 l/ha Butisan Top vid 1-2 örtblad 
Block IV 2,0 l/ha Nimbus CS direkt vid sådd 
 



Tabell 1. Försöksplaner.  NGB = Nordiska Genbanken. Sorten Meyer 2006 mycket sent sådd 
p g a problem med utsädesleveransen.  
 
Led Uts  m 

kg/ha 
KgN/ha 2006 2007 

2008 
 

Vårraps (Stratos) 8 130 x  
Vårraps (Heros) 8 130  x 
Nebula 20 130 x  
Galactica 20 130 x  
Meyer 20 130 x  
NGB 2990 20 130 x  
PRI 9104-100 (hårig) 20 130  x 
PRI 9104-71 20 130  x 
Galactica 10 130 x  
Galactica 30 130 x  
Galactica 20 160 x  
Galactica 20 100 x  
Galactica, ej rapsb bekämpn. 20 130  x 

 
Försök 
De försök som lagts ut redovisas i tabell 2. Som synes har det inte varit problemlöst att 
genomföra försöken och den främsta orsaken har varit duvskador, rapsbaggeskador (vårraps) 
och dåligt väder. Detta har medfört att vi har kunnat använda data från enbart 5 försök. Nästan 
alla rutor i försöket på Lönnstorp blev kalätna av duvor 2008. Några sorter ratades dock och 
dessa redovisas separat. 
 
Tabell 2. Genomförda försök 
 
2006 Lönnstorps försöksstation, Skåne Ingen vårraps p g a starka rapsbaggeskador 
2007 Lönnstorp  
 Ödeshög, Östergötland Ett block kasserat p g a högt försöksfel 
 Lanna försöksstation, Västergötl. Kasserat. Vattenskador efter uppkomst 
2008 Lanna   
 Sandby Gård, Österlen, Skåne Ingen vårraps p g a duvskador; Sortjämförelse 

med ett missing value. 
 Lönnstorp Mkt starka duvskador, 2 led skördade 

 
Försöket på Lanna 2007 drabbades av starka regnskador med stående vatten i vissa delar. 
Försökspersonalen har lagt ner en hel del arbete på att försöka skörda någorlunda godtagbara 
delar av parcellerna, men en närmare analys av de erhållna skördarna visar trots detta på ett 
mycket högt försöksfel (17%) och skördar i tre av leden var lägre än  40% av vårrapsskörden.  
Alla crambe-led är här signifikant skiljda från vårrapsledet (0,998%). Detta i sig visar att 
Crambe inte är en helt lättodlad gröda. Vi har beslutat att inte använda skördevärdena från 
Lanna i sammanställningen av försöksskördar. 
Försöket i Östergötland 2007 (Hedåkra, Heda, Ödeshög) har rimliga försöksfel. Däremot är 
mängden avrens i ett av blocken runt 50% av parcellskörden i jämförelse med normala värden 
runt 5%. Detta block har uteslutits. Någon speciell förklaring till den höga renshalten har vi 
inte fått, men kan säkerligen ses som ett uttryck för svårigheterna med att finna en 



skördetidpunkt som täcker ett helt fält, där delar med icke fullt mogna plantor  måste ställas 
mot drösningsrisken i andra delar. 
Försöken har legat på jordar med varierande lerhalter (tabell 3) och haft stråsäd eller 
sockerbetor som förfrukt. Skördetidpunkterna har varierat starkt. 
 
Tabell 3. Försöksplatsernas egenskaper 
 
 Lönnstorp 

2006 
Lönnstorp 

2007 
Ödeshög 

2007 
Lanna  
2008 

Sandby  
2008 

Jordart mmh ∆ LL mmh ∆ LL mmh SL mmh SL n mh saLL 
  lerhalt 15 17 44 41 17 
  mullhalt 3 3,3 3,6 3,7 2,9 
  pH 7,0 6,5 7,7 6,5 6,9 
Sådd 27 maj 23 apr 27 apr 29 apr 7 maj 
Skörd 18 aug, 1 sep 9, 14, 23 aug 23 sept 12 sept 28 aug 
Förfrukt Korn Höstvete Höstvete Havre S betor 
Rapsb bek. 28 jun, 3, 5 

jul 
28 maj, 1, 8 

jun 
 11 jun 6, 9, 16 jun 18 jun 

 
Resultat 
Sortskillnader 
Krångel med utsädesleveranserna från Europa och USA medförde rel sena såtidpunkter. Detta 
gäller speciellt led D, Meyer. Försöken ger knappast rättvisa åt denna sort. NGB 2990 
kommer från Nordiska Genbankens samlingar. Ett 10-tal sampel från NGB odlades i växthus 
och . NGB 2990 valdes ut för att den var vital och hade en snabb utveckling. Utsäde 
uppförökades i växthus under våren och användes därefter i försöken. I tabell 4 har vi jämfört 
sorterna i de 5 försöken 2007-2008.  
 
Tabell 4. Sortjämförelse, 5 försök 2007 – 2008. ”Missing value” har använts för en av 
vårrapsskördarna. 
 
Sort Oljehalt, % Tusenkornvikt 

g 
Råfettskörd, 

dt/ha 
Rel tal 

Vårraps, Hero 47,9 3,6 859 100 
Nebula 42,6 6,9 868 101 
Galactica 40,9 6,9 830 97 
PRI 9104-100 42,4 6,8 883 103 
PRI 9104-71 40,2 7,6 705 82 
Medelfel 1,6 3,3 8,8  
Signifikans *** *** 0,85  
Skillnader vårraps ≠ övr E ≠ ABCD 

A ≠ BCD 
  

  
Oljehalterna ligger kring 43%, men oljehalten i sorten PRI 9104-71 är på gränsen till 
signifikant lägre än för  Nebula. Vårrapsen har en signifikant högre oljehalt, men däremot 
ungefär samma skördenivå som Nebula och PRI 9104-100. Råfettskörden för PRI 9104-71 är 
på gränsen till signifikant lägre än för övriga crambesorter och vårraps.  Tusenkornvikten är 
signifikant lägre i vårraps, beroende på att hela skidan skördas i crambe. Tusenkornvikten är 
också signifikant högre i PRI 9104-71 än i övriga crambe-sorter. I sorten PRI 9104-100 har ett 



signifikant större antal plantor kommit upp och etablerats än i övriga sorter, vilket säkerligen 
bidragit till den högre skörden. 
 
Utsädesmängd och planttäthet 
De planttätheter som blev resultatet av 10, 20 respektive 30 kg utsäde/ha i sorten Galactica, 
har varit mycket varierande. Det är därför inte meningsfullt att ställa skörden mot 
utsädesmängden, utan den erhållna planttätheten efter avslutad etablering (figur 1) måste 
istället användas.   
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Figur 1 Skörd vid olika slutliga planttätheter i sorten Galactica 
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Figur 2. Råfettskörd för olika kvävegivor i sorten Galactica. Utsädesmängd 20 kg/ha. 
 
De tre utsädesmängderna har i genomsnitt givit 100, 180 och 250 plantor per m2. Skördarna 
kan grupperas i följande grupper efter skördenivån: Sandbyförsöket, Lönnstorp 2007 och 



övriga försök. För de två sista grupperna ökar skörden tydligt med planttätheten. I 
Sandbyförsöket, där planttätheten är större, fås max-skörd vid ca 250-300 plantor per m2. 
Detta antyder att utsädesmängden skall ökas till över 20 kg/ha. Bättre kontroll över 
etableringsförhållandena är avgörande 
 
Kvävegiva 
Kvävegivor på 100, 130 och 160 kg N/ha har provats. Övriga näringsämnen har tillförts som  
till vårraps. I de försök som har haft sämst skördar finns ibland ett mycket svagt svar för 
kväve, och det är tydligt att andra faktorer begränsar skörden (figur 2). I Sandbyförsöket 2008 
finns ett lite större utslag som indikerar att kvävegivan bör ligga runt 125 kgN/ha. En gödsling 
som till vårraps tycks med nuvarande kunskaper vara riktig. 
 
Växtskydd 
Ogräsbekämpning 
Crambe, oavsett sort, tålde Butisan-sprutningen väl både vid behandling före och efter 
uppkomst, men fick omfattande skador av clomason-behandlingen (2006). Dessa yttrade sig i 
färre plantor, sämre tillväxt och vitfärgning av bladen. Missfärgningen på bladen fanns också 
på vårrapsen, men endast i obetydlig omfattning. Mellan 70 och 90 % av plantorna var 
skadade av clomason, medan endast 10 % av vårrapsplantorna visade sådana skador (tabell 5). 
Vårrapsplantor i crambefält kan däremot visa sig vara ett stort ogräsproblem. Nedanstående 
iakttagelser över fåglars (och rapsbaggars) val av olika sorter skulle kunna användas för att 
skapa en skillnad smaklighet mellan ogräs, inklusive raps och crambe så att en viss biologisk 
ogräskontroll också kan erhållas. 
 
Rapsbaggar 
I flera av försöken har rapsbaggeskadorna på vårrapsen, trots bekämpning, varit mycket 
starka. I försöket på Lönnstorp 2006 gjorde vi också ett försök att kvantifiera detta. 
Rapsbaggetätheten var ungefär den samma oavsett besprutning och värdena i tabell 5 är 
representativa. Signifikant fler rapsbaggar förekom på vårrapsen. Det lägre värdet i Meyer 
beror på att denna sort hade en senare utveckling. Skadorna på vårrapsen var så omfattande att 
vi beslöt att stryka detta led vid skörd. I block III var halva rutan av crambeleden obehandlad 
mot rapsbaggar och halva rutan sprutad. Skillnaden i skörd var dock endast 85 kg/ha 
 
Tabell 5. Rapsbaggeförekomst och plantskador av clomason i försöket på Lönnstorp 2006. 
 

 Led Rapsbaggar / planta den  6 
juni  i obehandlat 

% herbicid skadade plantor 
i  block IV (Nimbus) 

A Vårraps 6,5 8 
B Nebula 4,1 90 
C Galactica  20/130 3,8 80 
D Meyer 1,1 Ej uppkommen 
E  NGB 2990 5,4 80 
F Galactica  10/130 4,1 70 
G Galactica  30/130 4,0 90 
H Galactica  20/160 3,7 85 
I Galactica  20/100 4,3 90 
 P 0,000***  
  A≠BCD,F-I 

D≠BC-E-I 
 

 CV 12,2  



 
Duvskador 
På Sandby 2008 var angreppet av duvor måttligt och djuren nöjde sig med att beta bort 
vårrapsen som uppenbarligen föredrogs före crambe. Skadorna var så omfattande att 
vårrapsledet fick kasseras. Samma sak inträffade på Sandby Gård 2008. 
Försöket på Lönnstorp 2008 drabbades också av duvskador där både vårraps och crambe 
betades av. Två sorter rördes dock inte av fåglarna; Nebula  och PRI 9104-100. Dessa rutor 
utvecklades vidare normalt och kunde skördas, medan övriga rutor visserligen sköt nya skott 
men blev så försenade att en skörd inte kunde tas. Försöket var omgivet av en skyddssådd 
som bestod av blandade crambesorter och även här hade duvorna plockat ut samma sorter och 
lämnat Nebula och PRI 9104-100. Skörden blev också mycket bra med 29,0 resp. 27,6 dt/ha i 
de båda sorterna. Det finns uppenbarligen substanser i dessa båda sorter som inte gör bladen 
smakliga, möjligen kan djuren upptäcka detta redan på lukt eller utseende. Om detta också 
gäller vanliga jordloppor och kanske också andra skadedjur borde undersökas närmare. 
 
Diskussion 
Den skillnad i smaklighet som uppenbarligen finns mellan olika sorter borde kunna förstärkas 
och utnyttjas för att producera sorter som är rel. lite beroende av skadedjursbekämpning. 
Eftersom vi här talar om en gröda vars produkter inte skall konsumeras av människor så borde 
toxikologiska aspekter vara oväsentliga. Detta under förutsättning att inte pressrester och 
skidavfall används som djurfoder. 
Det finns i försöken en tendens till att de försök som legat på lite lättare jordar har givit bäst  
resultat. Crambe ger visserligen bra resultat på de flesta jordar, men är känslig för stående 
fuktighet (Klaus 1997), vilket också i den här försöksserien påverkat resultatet på de tyngsta 
jordarna. Det är antaligen säkrare att odla grödan på välgödslade och väldränerade jordar, som 
de mer odlingsvärda jordarna med låga lerhalter.  
Tyska försök i slutet av 1990-talet visade att crambe har ungefär samma bastemperatur för 
tillväxtstart som raps, alltså i storleksordningen 2-3 grader (Klaus 1997). Dessa försök visade 
emellertid också att tiden mellan sådd och uppkomst snabbt ökade med lägre temperatur. Vid  
8 grader var uppkomsttiden 16 dagar och först vid 11 grader eller mer var tiden nere i 9-10 
dagar (Klaus 1997). Planttätheten var starkt kopplad till marktemperaturen under uppkomsten 
och därmed till skörden. De varierande planttätheterna i våra försök är sannolikt ett resultat av 
för tidiga såtidpunkter och därmed kopplade temperatureffekter på uppkomstförloppet. 
Utsädesmängder på 15-20 kg/ha (200 grobara kärnor) (Toegel 1997, Klaus et al 2004) har gett 
de högsta skördarna i norra Tyskland, vilket stämmer väl med våra erfarenheter. I samma 
inventering av resultaten från praktiska odlingar, fann man också att kvävegivan borde ligga 
på 90-120 kgN/ha, vilket också stämmer bra med föreliggande resultat (Troegel 1997). 
 
Alnarp den  18 februari 2009 
 
Christer Nilsson 
 
Den ekonomiska redovisningen för 2008 är endast ungefärlig eftersom alla fakturor inte ännu 
inkommit. Försöksarbete har 2008 delvis genomförts med egna ekonomiska resurser. 
Ekonomiskt resultat från tidigare försöksår har rapporterats resp. år.  
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Figur 1. Blommande crambe (2006) 
 

 
Figur 2. Crambe blommor (2006) 



 
 
Figur 3. Avbetade och repellerande rutor. Nebula närmast till höger (Lönnstorp 
2008) 
 

 
Figur 4. Vårraps kan kanske bli ett besvärligt ogräs i crambe (Sandby gård 2008) 
 
 


