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Framtidens grödor
- baljväxter och quinoa

Webbinarium 12 november 2020

Per Modig
HIR Skåne AB
076-140 60 97

• Bönor (Faseolus)

• Bönor (Vicia)

• Ärter

• Linser

• Lupin

• Sojabönor

• Kikärter

• Jordnötter

Baljväxter till fröskörd

Baljväxter till fröskörd – vad kan vi odla?
Sverige Svalare lägen Fuktiga höstar

Bönor (Faseolus) ! ? Grönskörd --

Bönor (Vicia) ! !

Ärter ! ! -

Linser ! ! --

Lupin ! ! --

Sojabönor ?! ? Grönskörd -

Kikärter ? ?

Jordnötter - -

Mycket viktigt med sortval anpassat för våra breddgrader och klimat

Tänk på växtföljden – de flesta baljväxter bör betraktas som en gröda!

Quinoa

Sammanfattning odling
• Odla i första hand säkra kort

Ärtor och åkerbönor går att använda till mer

• Möjligt att odla matbönor, linser, lupin – på rätt plats!

• Quinoa går att odla – men det är inte enkelt

Från tröska till tallrik
• Utmaningar:

– Rensning

– Packning

– Försäljning

Olika utmaningar beroende på storlek på odlingen
– Liten skala – dyr specialhantering, men lättsålt till högt pris

– Mellanskala – dyr specialhantering, svårare att hålla högt pris

– Stor skala – rationell hantering, kräver stor aktör, lägre pris
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Art Krav – växtplats Såtid Skördetid Avkastning Utmaningar

Bönor (Faseolus)
- Bruna
- Kidney
- Svarta
- Borlotti…

Lätt jord
Varma lägen
Frostfritt

Andra halvan maj Mogen skörd sept
Grön skörd aug

1,5-2,5 ton Sen skörd
Lågt växtsätt
Specialtröska?

Bönor (Vicia)
- Bondböna
- Åkerböna

Vattenhållande
Även kallare lägen

Tidigt Mogen aug-sept
Grön beroende på 
såtid

3-5 ton

Ärter
- Gula
- Gröna
- Grå

Ej för tung jord Tidigt Mogen augusti
Grön beroende på 
såtid

2-4 ton Gamla sorter 
svårare än nya

Linser
- Många färger

Som ärter Tidigt Mogen augusti 1-1,5 ton Ogräset
Svagt och lågt 
växtsätt

Lupin
- blålupin/sötlupin

Lätt jord
Tål lägre pH

Medeltidigt Slutet aug 
– början sept

2-3 ton Ojämn mognad

Sojabönor Varma lägen maj Sept-okt
Grön skörd aug

1-2 ton Sen skörd

Olika baljväxter – olika förutsättningar


