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Utgångsläge:

● Ingen djurproduktion
● Spannmålsdominerad växtföljd
● Reducerad jordbearbetning
● Hög årsnederbörd

Omställning till Conservation Agriculture från 2015

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ingen djurproduktion - Ingen stallgödselProduktion fokuserad på produkter med merbetalning; mjöl, olja, utsädesfröPlogen slopad i början av 2000-talet



Conservation Agriculture

Metoderna

1. Variationsrik växtföljd
2. Minimerad jordbearbetning
3. Mellangrödor

Jorden ska leverera genom att leva

Principerna

1. Håll marken täckt, helst bevuxen
2. Minimal störning av jorden
3. Diversitet i odlingssystemet

Presentatör
Presentationsanteckningar
CA växte ur problem med spannmålsodling i torra och varmare klimat än Sverige där erosion och uttorkning varit drivande för utarmning av jordar.CA är ett system som med relativt små förändringar kan göra stor nytta.Jorden ska inte vara ett dött medium där allt behöver tillföras. Åkermarken ska i större utsträckning kunna ta vara på sig själv. EX: predatorer, hämmande effekt på patogener, näringsleverans till grödor.Varför?Säkra långsiktigt brukande med låg negativ miljöpåverkanFortsatt hög produktivitet fast med färre insatsmedelBidra med mer biologisk mångfald





1. Variationsrik växtföljd

250 ha åkermark

Vall
Vall
Höstraps med kompanjongröda
Höstvete, följt av mellangröda
Åkerbönor / linser
Höstvete, följt av mellangröda
Vårspannmål med vallinsådd

Återinfört stallgödsel

Presentatör
Presentationsanteckningar
Försöker ha så mycket grödor med premium som möjligt.Viktigt med växlande vårsådda och höstsådda grödor, med fleråriga vallar.Viktigt med goda förfrukter till efterföljande gröda.Utmanande att hitta lönsamma avbrottsgrödor.



2. Minimerad jordbearbetning
Grödetablering utan jordbearbetning

● Halmharv
● Direktsåmaskin
● Ringvält
● Glyfosat
● Snigelmedel

Biologiska processer ska sköta resten



2. Minimerad jordbearbetning

Simtech T-SemHorsch Avatar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Etablering är det viktigaste momentet under växtodlingsåret



3. Mellangrödor
● Funktioner

○ Fortsatt fotosyntes och kolinlagring
○ Skyddar marken
○ Fångar upp och binder in näring
○ Biologisk bearbetning
○ Habitat

● Artval
○ Beakta växtföljden 
○ Mångfald ger fler funktioner
○ Övervintring eller ej

● Utmaningar
○ Etablering
○ Kostnader

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fortsatt fotosyntes möjliggör mer kol i omlopp, mer näring till mikroorganismer och en kolsänka med upp till 300 kg C per år.Kan kostnader kompenseras med stöd eller bättre betald efterföljande gröda i koncept?



Höst 2020
Höstvete efter åkerbönor

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ser hur maskarna samlar ihop växtrester



Vår 2017
Maltkorn efter mellangröda



Sommar 2017
Samma fält



Vår 2020 
Havre efter höstvete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Oväntat bra.Havre efter kraftig höstvete med tjockt lager hackad halm och misslyckad mellangröda.Direktsått efter halmharvning på våren.



Bovete + Sommarvicker Honungsört + Persisk 
klöver



Höst 2018
Bovete, honungsört, solros, klöver



Höst 2020
Sådd 18/8

Höst 2020
Sådd 9/8



Höst 2017
Höstraps med klöver

Presentatör
Presentationsanteckningar
Långsam etablering gör att tidigt kylig och blöt höst skapar dessa problem.



Höst 2017
Höstvete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inget kompenserar för bristande dränering och markavvattning



Vår 2020
Åkerbönor

Vår 2020
Linser + Havre



Lärdomar så här långt

● Rekordår åt båda hållen, men positiv avkastningstrend

● Sjunkande behov av insatser främst diesel, bekämpningsmedel och tid

● Alla gamla synder uppenbarar sig

● Etablering/Sådd är det viktigaste momentet

Presentatör
Presentationsanteckningar




Framtidsspaning

● Conservation Agriculture är applicerbart i Sverige, med anpassning

● Lätt att skala upp, men kräver annat tankesätt

● I linje med vad som förväntas av framtidens jordbruk

○ Är marknadskrafter och myndigheter villiga att stötta insatser som går utöver odlares egna 
kortsiktigt ekonomiska intressen?



Tack

Philip Hedeng

philip@heagardsegendom.se

www.heagardsegendom.se

@HeagardsEgendom

@PHedeng
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