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Odlingssäsongen 2019

Quinoa, 2 sorter

Linser, 3 sorter

Lupin, 1 sort

Ärter, 4 sorter

Bönor, 2 sorter

R&D



Lins
Gotlandslins

Grön lins Anicia

Korallins Rosana











Största utmaningar

 Sten

 Likartade ogräsfrön

 Sönderslagna frön

 Gröda som ligger platt

 ”Lagom” mix med stödgröda



Quinoa

Titicaca

Vikinga









Största utmaningar

 Borstning

 Färg – jämn mognad

 Ogräsreglering

 Kallt och fuktigt väder i starten



Ärtor

Stor Gråärt

Rättviksärt

Höstärt

Vreta Gulärt

























Största utmaningar

 Ärtvecklare

 Rensning

 Skörd när de ligger allt för mycket



Lupin
Mirabor







Största utmaningar

 ”Lagom vattenleverans”

 Skalning

 Lupin är en allergen



Bondbönor

Färsktröskning

Mogen skörd





Största utmaningar

 Bönsmyg

 Skalning

 Jämna bestånd och jämn mognad på färskbönorna

 Skörd vid exakt rätt tid

 Många kockar 



Trädgårdsbönor

Röd kidney Montcalm

Svart Zorro

Vit navy

Soldatböna

Fagraslätt

KÖTP



R&D och uppförökning

Sorter

Oljedådra

Bovete

Chia

Kikärt

Amarant

Stäme & Sollerö Gråärt

Hälsingeärt

Mors Stora märgärt

Samodling spannmål och baljväxter för mjölmix

Teknik

Grön Jord

Linssamodling









Bovete







Honungsört & Oljerättika





Grön jord
1 + 1 year project about soil
health

The purpose is for NR 
network to learn more
about methods for 
decreasing weeds without
cultivation, increase soil
carbon, increase yields
without applying more
fertilizers and in the long 
run produce more healhy
food

Financed by the swedish
board of agriculture



En levande jord i rätt skick ger

 Inbindning av stora mängder kol och kväve

 Ett näst intill obefintligt behov av gödsling

 Mindre mängder ogräs

 Mindre problem med skadegörare av olika slag

 Mindre problem med växtföljdssjukdomar

 Vesäntligt lägre energiåtgång vid produktionen

 Nyttigare mat!



4 Gårdar

 Försök med fermentering

 Växtföljder

 Reducerad jordbearbetning

 Mäta mikroliv och jordstatus

 Markens nedbrytningshastighet

 Utvärdera både resultat och metoder

 M.m.





Brix- mäta fotosyntes

www.jonorvendal.com



Förebilden



På gång i grön jord

 Vad saknas i vår ekologiska odling för att få igång ett regenerativt system?

 Hur får vi fart på markens mikroliv på allvar?



Varför blir maten nyttigare när vi får 

igång mikrobiologin?

 Växternas immunförsvar stimuleras av mikrolivet likt människokroppen. 

 Utan denna stimulans skapas mycket mindre andelar av olika substanser i 

växten som ofta kallas fytonutrienter

 Dessa fytonutrienter har sedan en betydande påverkan på våra kroppar när vi 

äter maten. Viss forskning menar att det är bristen på dessa fytonutrienter

som gör att allrgier, adhd, alzhemiers m.fl. hela tiden ökar. 



Andra effekter på miljön av en levande 

jord



Tack!


