
Vi odlar, processar och säljer svenska 

baljväxter och lök.

Ett bondeägt företag sedan 1959



Färjestaden på Öland



Kalmar Ölands 

Trädgårdsprodukter

• Vi är en ekonomisk förening  med 100 medlemmar/ aktiva 
odlare

• Odlare från Öland, Småland, Gotland, Östergötland och Skåne.

• Uppgiften är att ta emot skörden, torka, rensa, lagra, förpacka 
och sälja medlemmarnas grödor.

• Odlingen av dessa produkter sker på säsongskontrakt mellan 
odlarna och föreningen.



Kalmar Ölands 

Trädgårdsprodukter

• 50 odlare av Trädgårdsbönor (Bruna, Vita, Kidney, 
Svarta, Borlotti och Ying yang)

• 45 odlare av Gula Ärtor och Gråärtor

• Vi odlar baljväxter på 1300 hektar (3000 
fotbollsplaner).

• Vi producerar 3200 ton bönor och ärtor

– 35 % är nya sorters bönor, d v s inte bruna

– 1 kg torra bönor blir 2,5 kg ätbar vara.



Baljväxter är bra för miljön

Kan odlas vart 6:e år i växtföljden.

Baljväxter binder luftkväve

• Behövs bara en startgiva på 20 kg/ha

• Spannmål kräver 160-200 kg

• Året efter bönodlingen så kan man minska 
kvävegivan med 40 kg vid spannmålsodling.



Volymerna har exploderat











Nya lossare och räfsor



Nya tröskor



Ny grop samt grovrens



Torkning
Tornum



Finrensmaskin 
( Cimbria)







Våra 6 bönsorter



Lagring i silo och lådor med lock



Kyllagring juni-september 



Ny baljväxt 2015



Ny baljväxt 2016



Hur kan vi möta ökad efterfrågan

• Vår nya fabrikslinje klarar en ökning på över 200%

– Investeringar är gjorda för att vara maximalt effektiva.

• Specialmaskinerna kommer vi lösa

– Jordnötströskor

– Lossare och räfsor

Arealerna/marken är utmaningen

• Öland har klimatzon 1 (Jönköping zon 5)

• Får inte bli frost efter bönans uppkomst, men den måste 
hinna mogna fram under september (regnfritt)

• Startar 100 hektar på Gotland 2017 samt på Ölandslika jordar 
på fastlandet. 



Nya produkter med svenska bönor

• Salladsbönor på Tetra (Go Green)

• Pasta med bönor ( Kungsörnen)

• Korv och burgare ( Scan)

• Pastejer

• Bönmjöl för bakning av bröd

För 4 år sedan var det bara bruna bönor till                      
” bruna bönor med fläsk”

Glöm inte att man kan göra massor av andra maträtter 
på bruna bönor


