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Vilka protein grödor kan vi odla? 

 Skillnad mellan vad som är odlingsdugligt och 
vad som är odlingsvärt… 
 

 Flera grödor gror, utvecklas och ger skörd, 
men skall man odla dessa? 
 

 Vilken är gårdens ambition? 
 



Vilka grödor pratar vi om? 

 Sojaböna – ca 60 ha 2013 
 Lupin – enstaka odlare 

 
 Åkerböna – redan i odling 
 Övriga bönor 
 Hirs, linser mm 

 



Lupiner  

 Sämre jordar (lättare eller sandiga) 
 Den gula lupiner enbart i södra Sverige 
 Blå lupin (smalbladig) möjligen i Mälardalen 
 Doftlupinen – fungerar även i Uppland 

 
 Foder, livsmedel, grönmassa 
 1,5 – 4 ton per ha 
 Proteinhalter på 35-40% 

 
 







Sojabönor – vi är igång! 



Ja, vi kan odla soja i Sverige! 

 Odlingserfarenheter från 2006 

 Skörd varje år 

 Inga tydliga problem med sjukdomar 

 Ogräsen måste bekämpas tidigt 

 Lämpliga sorter finns 



Odling i Uppland, 59° 45’, den 4 september 2011.  
Världens nordligaste sojaodling 



Början av juni 2010 



Slutet av augusti 2010 



Slutet av september 2010 



Resultat från Öland 2011 

Sådatum Avkastning i ton per ha 

Bohemia Silesia 

9 maj 1,6 1,3 

18 maj 2,0 2,1 

25 maj 2,4 2,3 

7 juni 1,7 1,4 



Hög proteinhalt  
 Proteinhalt på 44% av ts   

 Råfett 17,2 - 18,5 % 

 Energi 15-16 MJ/kg ts 

 AAT 75 

 PBV 255 

 EPD 79 

 
 



Läget för soja i Europa 2011 

 Tjeckien – 7 600 ha och ökande 
 Slovakien – 13 000 ha och ökande 
 Tyskland – 3 500 ha (2010). Målet är 

100 000 ha. 
 Ukraina – 1 500 000 ha 
 Österrike  - 30 000 ha (oklar siffra) 



Sortvalet av soja och lupin 

 Finns ett flertal soja- och lupinsorter som 
fungerar i Sverige 

 Viktigt att veta grödornas reaktion på svenskt 
klimat 

 Rätt mognadsgrupp för soja avgörande 
 Vissa lupinsorter har höga halter av alkaloider 
 Värmebehandling ett krav för att få bort vissa 

matsmältningsstörande ämnen 
 



Ekologisk odling av soja och 
lupin – är det möjligt? 
 Ja, om du har klarar ogräsen! 

 Kräver ogräsharv och/eller radrensare 

 Intressant om man har tillgång till stallgödsel 

 Troligen större efterfrågan på eko än 
konventionellt odlad vara 
 

 
 



Viktiga frågor att arbeta med… 

 Sortprovning i olika delar av landet 

 Odlingssystemen (radavstånd, såtid mm) 

 Registrering av herbicider 

 Teknik för skörd och värmebehandling 

 Foder eller livsmedel? 

 

 



Flexibelt skärbord för soja som ger en 
stubbhöjd på 25 mm. Märkesobundet 



Hur ser framtiden ut….? 

 Soja, men även lupin är grödor som har 
samma resa som majsen framför sig! 

 
 Vi kommer att göra sojayoghurt 2013 på 

svenskodlad soja! 
 



Stort tack – och fråga mig gärna om 
proteingrödor 
Fredrik.Fogelberg@jti.se 
Telefon 010-516 69 08 

mailto:Fredrik.Fogelberg@jti.se
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