
Välkommen till projekt! 

Traditionella men okonventionella grödor 
till framtidens konsumenter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Också kallat ”Framtidens grödor”Marie Hanson, projektledare, yrkesmässig trädgård på HS Västra. Ni som är med kanske har varit med på något av våra 2 andra web?Vilka är då Framtidens grödor? Jag tror att det är många. Både beroende på att vi kan och kommer på att kunna odla andra grödor än vi redan gör pga ett förändrat klimat men också för att vi är nyfikna på att äta och använda nyheter i vår matlagning.I det här projektet har vi tagit fasta på grödor som tex sötlupin, quinoa, linser, åkerböna, bovete och kulturspannmål. Grödor som går att odla på olika platser i Sverige men som bara odlas mycket lite ännu så länge.Varför har vi gjort detta då? En stor anledning är att det efterfrågas mer och mer vegetabiliskt protein och en större självförsörjningsgrad av olika grödor i Sverige.I Sverige kan vi producera många flera grödor, nya eller nygamla både långsiktigt och storskaligt och detta blev upprinnelsen till detta projekt. Nya svenska grödor på marknaden gör att vi kan välja bort importerade livsmedel. Och gör många så blir skillnaden stor!Hållbar produktion stället för soja som odlas väldigt intensivt och på ett många gånger ogynnsamt sätt för naturen, så kan vi odla protein i Sverige i form av tex åkerböna och sötlupinVisst kan det kännas tufft och lite hopplöst att höra om klimatförändringarna och hur beroende vi är av importerad mat.Men detta är ett konkret och lätt sätt att göra skillnad. 
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Fokus i detta projekt är att visa på möjligheter till odling och 
förädling av ”nya” grödor för humankonsumtion. Målet är att öka 
konkurrenskraft och lönsamhet i det svenska jordbruket.

1. Ta fram
2. Sammanställa
3. Föra ut information 

Om behov, odlingsmöjligheter, användningsområden, förädling 
och tillagning av dessa nya och gamla spannmålssorter och 
baljväxter.

Traditionella men okonventionella grödor till framtidens 
konsumenter 
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Demonstrations-
odlingar

Förmedla kunskapen på Hushållningssällskapets hemsida



Demonstrationsodling på 
Naturbruksskolan Sötåsen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Demo på Naturbruksskolan Sötåsen: många olika grödor så som kultursorter, åkerböna för humankonsumtion. Smakade anrättningar gjorda på dessa grödor.Visning – många intresserade!



Bovete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Glutenfri, odlas mycket av denna växt i Värmland och fungerar bra upp till MälardalenBovete, Fagopyrum esculentum, är trots namnet inte ett sädesslag utan en fröväxt som är nära besläktad med ängssyra och rabarber. Växten har ett upprätt växtsätt och kan bli upp till 150 cm hög. Bovete kom till Europa från Centralasien där det har odlats under en längre tid. Bovete är glutenfritt, rikt på mineraler och innehåller alla åtta essentiella aminosyror. År 2017 odlades drygt 280 hektar bovete i Sverige, förädlas främst i Värmland och fungerar bra upp till Mälardalen. Bovete kan växa på mager sandjord, men växer som bäst på lätta fukthållande jordar med högt mineralinnehåll, samt på kalkrika jordar. Bovete är frostkänsligt och kan inte sås lika tidigt som spannmål. Jorden får inte heller vara för näringsrik, då det då bildas mer grönmassa än frö. Bovete blommar länge. Plantorna kan både vara gröna och blomma samtidigt som de är mogna att skördas, ca 10-12 veckor efter sådd. Näringsbehov NPK ca: 20-12-20 per ha och vattenhalt vid lagring: 10-12 %. Avkastning 1-1,5 ton per ha. Utan insektspollinering minskade avkastningen i försök, med upp till 71 %.Bovete är en frisk och ypperlig förfrukt till flera grödor, främst för spannmål. Vid odling i kväverik jord drabbas växten lätt av bladmögel. Glutenfri gröda som ska sås sent



Presentatör
Presentationsanteckningar
Linser baljväxt kan odlas i betydligt stora delar av landet. Goda svenskodlade linser att köpa. Mycket av dessa är odlade på Gotland.Samodling med havre är bäst.Linser, Lens culinaris, tillhör familjen baljväxter och är ettåriga växter med ursprung i Asien. Linser är proteinrika och innehåller viktiga mineraler och vitaminer. Om linserna äts tillsammans med spannmål blir proteinet komplett.Linser växer på de flesta jordar, även på lite sämre, men jordar med hög mullhalt, ska undvikas. Fält med mycket sten komplicerar skörden då man har väldigt låg stubbhöjd för att få med alla linser. Blindharvning före och efter sådd för att minska ogrästrycket, och ogräsharvning efter linserna kommit upp fram till linserna börjar klänga i varandra rekommenderas. Välta efter sista ogräsharvningen för att underlätta skörden. Linser är en kvävefixerande gröda men behöver 7–10 kg P och 10–20 kg K/ha. Växtföljden bör vara 6-årig och spillsäd i odlingen försvårar rensningen av färdig vara. Linser kan sås ganska tidigt och är inte speciellt frostkänsliga. Sådjup ca 3–4 cm i fuktig jord. Utsädesmängd ca 350 grobara kärnor per m2 då man samodlar med havre, i renbestånd kan man gå upp 10–15 %.   Tröskning vid 16–17 % vattenhalt för att minska risken för sönderslagna kärnor, risken ökar vid lägre vattenhalter. Torkning till en vattenhalt på 14,5 % räcker för att lagerhålla linserna. Torktemperaturen ska inte överstiga 60 grader för då kan kvalitet och grobarhet äventyras. Vid skörd vid höga vattenhalter bör linserna torkas i två omgångar.



Quinoa

Presentatör
Presentationsanteckningar
Quinoa, också glutenfri. Fungerar bra att odla speciellt i södra Sverige och innehåller för oss ett fullvärdigt protein.Såbädden ska vara väl förberedd och jorden väldränerad då fröet annars lätt drabbas av syrebrist. Optimalt med ett lätt regn efter sådd och torrare förhållanden under mognad och tidiga utvecklingsstadier. Under normala förhållanden behövs ingen bevattning. Kan odlas på de flesta jordar och föredrar ett pH på 6–8,5. Quinoa tolererar en temperatur på ner till -1°C och är i normalfall inte påverkad av en lätt frost. Detta gäller alla stadier bortsett från blomning. Sådjup: 1 cm. Utsädesmängd: 5-10 kg per hektar. Kvävebehov: ca 100 kg/ha. Radavstånd på ca 25-50 cm för att underlätta vid radhackning. Ogräsharvning rekommenderas inte. Quinoan är känslig för konkurrens från ogräs och angrips ofta av svampsjukdomar under fuktiga höstar. Skörd från slutet på augusti - slutet av september med samma typ av tröska som används vid spannmålströskning. Avkastning: 500–2000 kg/ha.  Quinoans skal består av ett skyddande vaxskikt Detta består av saponiner. Saponiner kan ge mer eller mindre bitter smak som kan poleras eller sköljas bort. Fröet är glutenfritt, proteinrikt och innehåller mineraler.



Sötlupin

Foto, Nordisk Råvara

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sötlupin/blålupin, Lupinus Angustifolius, tillhör lupinsläktet och familjen ärtväxter. Den ska inte förväxlas med den vilda, giftiga lupinen som växter i trädgårdar och dikeskanter i Sverige som är en annan art. Mest odlas den som foder men nu även så smått för humankonsumtion.  Sötlupinen är väldigt proteinrik och innehåller 30–35 % Dessa grödor:Pollineras främst av humlor –högre skörd – gynnar våra insekter och den biologiska mångfaldenRotsystemet – kolinlagring , hämtar näring, infiltrerarN-fixeringBra i växtföljdenSötlupin trivs på lättare väldränerade jordar som sand och mo, tyngre lerjordar bör undvikas. Optimalt pH ligger mellan 5,5–6,8. Lupinen är tolerant mot torka på grund av det djupa rotsystemet men har stort behov av vatten under blomning och baljsättning. Den är en bra jordluckrare, då dess kraftiga rötter kan växa 1 meter på 6 veckor!På grund av den långa vegetationsperioden, 120–130 dagar, lämpar den sig att odla i södra Sverige, men även i Norrbotten fick man skörd vid 2 av 3 år, i försök. Sötlupin är väldigt frosttålig och kan efter uppkomst klara -8°C. Lupin fixerar själv sitt kväve. Lupin har ett djupt och kraftigt rotsystem vilket gör att den väldigt effektivt tar upp fosfor.Lupiner är väldigt känsliga för ogräskonkurrens, speciellt i tidigt utvecklingsstadium men har få kända växtföljdssjukdomar, och hittills har man inte funnit några angrepp av ärtrotröta på blålupin. Sötlupin är smakligt för vilt och blöta år kan mögelsvampar bli ett problem. Sötlupinen har ganska ojämn mognad därför kan det vara lämpligt att stränglägga den för att få en jämnare vattenhalt. Detta bör göras när de flesta fröerna ändrat färg från gröna till bruna. 25 % högre skördOdlingen gynnar våra insekter och biologisk mångfaldInsekterna har en grundläggande funktion för alla ekosystem. De utgör mat för andra djur, de sköter pollinering och de återvinner näringsämnen.Det påverkar oss människor väldigt mycket om man tänker på att till exempel tre fjärdedelar av de växtarter som vi odlar som mat behöver insekter för att pollineras. Det kan också påverka stora delar av ekosystemet. De flesta djur i världen är insekter eller äter insekter. Öka skörden med 15–25 procent. Det beror främst på att det blir fler frön i baljorna. Mognar snabbare och jämnare. Det är mycket viktigt eftersom åkerbönor har en lång växtsäsong.Åkerbönor pollineras av både vind och insekter. Insektspollinering och korsbefruktning kan öka skörden med 15–25 procent. Det beror främst på att det blir fler frön i baljorna. Insektspollinering gör också att åkerbönorna mognar snabbare och jämnare. Det är mycket viktigt eftersom åkerbönor har en lång växtsäsong.Både bin och humlor pollinerar åkerbönor.2 st bisamhälle per haLupin pollineras av bin och vindPollineringI Kina handpollineras majoriteten av all fruktträd avsedda för fruktproduktion. Ett omfattande arbete som vi är vana att bin och andra pollinerare sköter till oss. I Sverige beräknas honungsbinas bidrag till äppleskörden vara värd 108-144 miljoner kr/år



Webbinarie 1. Att odla framtidens grödor –
grönare svensk mat

Presentatör
Presentationsanteckningar
Odlingsfokus: Quinoa, Sötlupin, linser, Emmer och andra kulturspannmål. Åkerbönor, bovete och olika ärter. I Sverige finns förutsättningar att producera en stor och intressant mångfald av både nya och äldre sorter av baljväxter och spannmål.�Men hur fungerar det att odla dem och finns det avsättning?Hushållningssällskapets duktiga växtodlingsrådgivare, odlare och företagare inom branschen delar med sig av kunskap och erfarenhet i detta webbinarium.



Webbinarie 2. Den grönare svenska maten –
Framtidens grödor med baljväxter och spannmål i 

fokus

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi presenterar i detta webbinarium traditionella och nya grödor med fokus på baljväxter och fullkornsprodukter; hur de smakar, kan tillagas och vilka mervärden de har – för smak, hälsa och miljö.Lär känna de nya och traditionella svenska gröna råvarorna, t ex sötlupin, olika linser, quinoa, gröna åkerbönor, speltvete, havreris och kvarngryn m fl.�Att servera mer växtbaserad mat är både spännande och utvecklande. De offentliga kökens och restaurangernas menyer kan inspirera och visa vägen till den goda grönare maten och på så sätt bidra till hållbar utveckling, hälsa och ökad självförsörjningsgrad.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Framtidens grödor mellan åkern och butiken



Presentatör
Presentationsanteckningar
21 januari håller Gotland i ett webbinarie Veronica Östling och Stefan Uddin. Fokus handel och konsument. Vad vill konsumenten ha, finns det efterfrågan och avsättning för nya produkter.Tacka för mig och ser nu fram emot dagens spännande webbinarie!
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