
Hållbar växtodling
- en återgång till det naturliga? 

Appell Agri Consulting:

• Lantbruk 165 ha utanför Ängelholm

• Conservation Agriculture inspiratör

• Säljer BB Umwelttechnik dubbelkniv

• Säljer System Cameleon såmaskin/radhacka



Har vi några problem idag?

• Stagnerande skördar?

• Markpackning?

• Bristande biologisk mångfald?

• Erosion?

• Läckande näringsämnen?

• Klimatförändringar?

• Matkvalite?

• Dålig lönsamhet?



Problem eller symptom?

• Naturen är alltid i balans

• Människan har gjort enorma framsteg inom
många områden

• …samtidigt förstörs odlingsjorden och klimatet –
VARFÖR? 

• Problemen löses inte med enskilda punktinsatser
utan med ett helhetgrepp på den obalans vi 
orsakat i den naturliga balansen

• Levande jord – en förutsättning för mänskligt liv



Finns det en lösning på obalansen?

JA ABSOLUT! I det naturliga finns biodiversitet och balans
Lantbruket behöver återgå till det NATURLIGA!



Allt naturligt är byggt på kol (C)

• C är som navet I ett hjul

• Vi har under lång tid reducerat C i jorden

• Våra jordar är svältfödda på C

• Vi har för mycket av Co2 i atmosfären

• 90 % av alla funktioner i jorden är beroende av C

• C molekylen är bränslet som matar mikrolivet i 
jorden som i sin tur matar grödan med 
näringsämnen. 



Det naturliga är att använda solen

• Fotosyntesen använder sol, vatten, och Co2 för att bilda… 
• C-molekyler i form av något som växer och som i sin tur 

matar mikrolivet i jorden (bränsle)
• Solenergi omvandlas i växten till bioenergi
• Hur kan vi maximera användandet av solen för att fånga

maximalt med C-molekyler på åkermark?
• Att fånga solljus i växter året runt är avgörande för en

levande jord
• Hemligheten är konstant bevuxen mark med levande växter
• Då reduceras också Co2 i atmosfären
• Men bara om lantbruket inte bränner upp C - molekylen till 

Co2 igen med jordbearbetning
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Det naturliga är att skydda jorden
vilket i praktiken innebär:

• Växtföljd med största möjliga variation

• Bevuxen mark året runt

• Minimal jordbearbetning

• Detta odlingssystem kallas för Conservation 
Agriculture (CA)och är rekomenderat av FAO

• Systemet kan sammanfattas med: 
BIODIVERSITET OCH BALANS



Det naturliga är att marklivet tar hand 
om jordbearbetningen

• Bearbetar 24/7

• En mask kan flytta 20 ton jord på ett år!

• Naturlig mark - 2500000 maskar/ha - vilket
innebär att de flyttar 50 milj ton jord/år!

• De skapar makroporer i form av gångar som är
klädda med näringsämnen som rötterna kan
följa

• All form av jordbearbetning förstör detta!



Gör C.A. någon skillnad?

• Kolinlagring vid C.A: Ca. 100 – 300 kg C/ha/år = 370 –
1100 kg CO2/hektar/år (Lal et al., 1998) Källa: Institut für Pflanzenbau und 

Pflanzenzüchtung, BOKU Wien

• Till det kommer minskad användning av fossilt
bränsle i lantbruket. 1 liter diesel är ca 3,17 kg Co2 
vilket ger ca 150 -180 kg Co2 ytterligare

• Lantbruket har en nyckelroll som planetskötare

• Naturen har alltid gjort på det här sättet!



C-INLAGRING! Frankrike, 16 år med C.A.

Gör C.A. någon skillnad?

C-INLAGRING! Frankrike, 16 år med C.A.



Gör C.A. någon skillnad?

Plöjt Plöjningsfritt Direktsådd

År 2004-05 2006-10 2011-14

Antal traktorer 6 st 4 st 3 st

Hästkrafter/ha 1,1 1,1 0,8

Traktortimmar/år 4200 3200 2400

Arbetstimmar/ha 5 3,5 1,5 

Bränsleförbrukning/ha 102 73 40



Gör C.A. någon skillnad?

Plöjt , 2004-05 Plöjningsfritt
, 2007-10 

Conser. Agriculture,
2011-15

Höstsäd 7200 kg/ha 8100 kg/ha 8800 kg/ha

Vårsäd 5100 kg/ha 5700 kg/ha 7000 kg/ha

Höstraps 3300 kg/ha 3900 kg/ha 4300 kg/ha



Källa: Wolgang Sturny, Oberacker försöksstation i Schweiz



Tyskt försök redovisat i den tyska tidskriften LOP
Höstvete efter raps genomsnitt 7 år:

•Plöjt                                                                    8500 kg/ha
•Minimerad jordbearbetning                           8400 kg/ha
•Direktsådd                                                         8800 kg/ha



Gör C.A. någon skillnad?

Bevuxen mark eller bearbetad?

• Så lite som möjligt – så mycket som nödvändigt

• Förstör naturlig struktur och slår sönder
microlivets livsmiljö

• Försämrar vatteninfiltration

• Reducerar mullhalten

• Ger mer ogräs

• Erosion

• Så lite som möjligt – så mycket som nödvändigt

• Förstör naturlig struktur och slår sönder
microlivets livsmiljö

• Försämrar vatteninfiltration

• Reducerar mullhalten

• Ger mer ogräs

• Erosion
November månad



Här hamnar en del jord....
...bättre hålla marken bevuxen

Naturligt?



Gör C.A. någon skillnad?
Aggregatstabilitet och näringsläckage

Conservation Agriculture och Plöjt jord visar på 
SSKskillnaden I aggregatstabilitet. 



Naturligt lantbruk gör skillnad?

• Stagnerande skördar? Höjda skördar

• Markpackning? Repareras med C-molekyler o mask

• Bristande biologisk mångfald? Ökande biodiversitet

• Vattenerosion? Infiltration och stabila aggregat

• Läckande näringsämnen? Rent vatten

• Klimatförändringar? Lagrar stora mängder Co2

• Matkvalitet? Frisk jord med näringsrikare mat

• Dålig lönsamhet? Lägre kostnader och hållbarhet



Är ekologisk odling naturlig?

• Inga växtskyddsmedel i eko – NATURLIGT! 
• Jordbearbetningen i eko – ONATURLIG!
• Går det att göra eko naturligt?
• Ska ekoodling se ut som den gör idag?
• Är eko och konventionell växtodling som den 

ser ut idag hållbar utifrån vår tids stora
utmaningar?

• Förslag: Eko och Conservation Agriculture 
slås ihop till CONSERVATION EKOCULTURE 



Sammanfattning

• Naturligt lantbruk bedrivs i ett nära samarbete
med naturen. Så värnas både matjorden och
klimatet för kommande generationer

• Onaturligt lantbruk motarbetar naturen och
riskerar ta död på förutsättningarna för
mänskligt liv på platsen

• Kan människan resa till månen borde vi också
kunna driva ett NATUR-LIKT lantbruk i samspel
med naturen



Appell Agri Consulting AB

Tack för uppmärksamheten!

Mail josef@appellagri.se

Mobil +46703818865

mailto:josef@appellagri.se

