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Vilka grödor är intressanta? 

 Brun böna  20-24 % protein 

 Lupin   40-45 % protein 

 Sojaböna  40-45 % protein 

 Åkerböna  30-35 % protein 

 Ärta   20-24 % protein 



Vad skall man välja? 

 Ärta och brun böna 

– för låga proteinhalter 

– för små mängder annat än lokalt 

 

 Lupin 

– Svårodlad för den ovane, kräver mer 

försök innan den blir användbar 



Vad skall man välja ? 

 Åkerböna och soja ! 

– Sojan är ett fullvärdigt foder/livsmedel med 

högt proteininnehåll 

 

– Åkerböna är välkänd för många odlare och 

har bra proteininnehåll 



Ja, vi kan odla soja i Sverige! 

 Odlingserfarenheter från 2006 

 Skörd varje år 

 Inga tydliga problem med sjukdomar 

 Lämpliga sorter finns 



Vad är soja ? 

 Soja (Glycine max) är en av världens största 

grödor. 

 

 Odlas över hela världen, men huvudsakligen i 

USA, Brasilien och Argentina 

 

 Foder, livsmedel, tillsatser till livsmedel, olja, 

med mera.  



Några karakteristiska drag… 

 Soja härstammar från Kina 

 Blir i Europa 50-130 cm hög 

 Ettårig 

 Gillar värme 



Tidiga svenska erfarenheter 

 Sojaodling har provats redan på 1940-

talet 

 Algot Holmberg & Söner förädlade flera 

sorter: 

– Fiskeby I-V (Fiskeby V sort 1968) 

– Träff 

– Bråvalla 

 



Vad händer i Sverige idag ? 



Försök 2011 

Försök 2010-2012 

Försök 2010-2012, samt två ekologiska odlingar  

Konventionell odling 2011 

Konventionell odling 2011 

Ekologisk odling 2011 

Konventionell 

odling 2011 Konventionell odling 2009-2011 

Svenska försök och odlingar av soja 2011 



Odlingar och demonstrationer 

 Västmanland och Uppland 2011 

– Tröskat 29 september respektive 5 oktober 

– Ca 2,4 ton per hektar orensad vara 

– Inga problem med tröskningen 

– Spill pga att skärborden inte går tillräckligt 

lågt, uppskattas till 10 %. 

– Borde tröskats senare, men sådd av vete 

skulle ske varför beslut om tröskning togs.  

 

 



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

Världens nordligaste sojaodling 



Början av juni 2010 



Slutet av augusti 2010 



Slutet av september 2010 



Obehandlade Rostade 

soja ärta åkerböna soja ärta åkerböna 

Råprotein 

(g/kg TS) 

426 231 338 410 244 337 

Stärkelse 

(g/kg TS) 

16 514 307 10 490 348 

NDF 147 99 115 127 151 143 

ADF-N 1,0 3,4 1,2 3,0 1,2 2,0 

Aminosyror (g/kg TS), PBV och AAT från andra partier 

metionin 5,8 2,3 2,1 5,6 2,3 2,0 

cystin 6,9 4,3 4,1 6,4 4,0 3,9 

treonin 16,7 9,4 11,3 16,5 9,2 11,1 

lysin 28,0 18,9 20,8 26,1 18,0 20,2 

AAT 86 100 101 86 99 101 

PBV 319 91 190 316 82 193 



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 



Resultat från Öland 2011 

Sort Skördeutbyte 

Avkastning (t/ha) Relativtal 

SL 960668.06 1,1 55 a 

Bohemia 2,0 100 b 

Tundra 1,7 87 b 

Silesia 2,6 133 c 



Antinutritionella faktorer 

 Ämnen som påverkar matsmältningen, 

indirekt tillväxt eller produktion (mjölk, 

kött, ägg) 

– Lektiner 

– Trypsininhibitorer 

– Saponiner 

– polyfenoler 

– M fl ämnen 

 



Åkerböna Sojaböna Ärta Brun böna 

Obehandlade malda prover. Lila färg = hög aktivitet av 

antinutritionella faktorer 

Rostade malda prover.  

 



Värmebehandling - rostning 



Rostning av åkerböna, soja, mm 

 Utrustning för rostning finns i Sverige  

 Kapacitet ca 2 ton per dygn 

 Kontakta JTI för offert 

 

 Löser problemen med utfodring till 

grisar och fjäderfä. 



Sojaodling 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) 



Hur skall soja odlas i Sverige? 



Radavståndet …. 

 12,5; 25 och 50 cm radavstånd och 

samma utsädesmängd har provats.  

 Radavstånd påverkar troligen inte 

avkastningen. Inga skillnader 2010-

2011. 

 25 och 50 cm ger möjlighet till 

mekanisk radrensning. 

 



Gödsling 

 Både mineralgödsel och stallgödsel kan 

användas. 

 Egentligen inget N-gödslingsbehov om 

det finns kväve i marken. 

 Fosfor och kalium och till viss del 

magnesium och bor, bör tillföras 

 



Såtiden…inte för tidigt ute 

 Soja föredrag varm jord för snabb 

groning och utveckling. 

 

 Soja anses känslig för frost vid 

uppkomst, men försök pågår för att veta 

mer. Vi vet att soja (olika stadier) klarar 

en natt med – 2° C  

 



Sortvalet… 

 Bohemia fungerar bra i Skåne + Öland. 

 Silesia ger högre skörd, men är senare. 

 SL är mycket tidig, men ger något lägre 

skörd.  

 Merlin (Österrike)och Gallic (Schweiz) 

är mycket intressanta. 

 



Silesia   Bohemia 



Silesia   SL 96068.06 



När och hur skall soja tröskas? 

 Soja mognar i slutet av september-

mitten av oktober. Dråsar inte. 

 När plantan fällt bladen och är brun är 

den tröskmogen. 

 Vanliga skärbord fungerar, men flexibla 

skärbord speciellt för soja finns att tillgå 



Skördenivåer 

 2011 

– 1800 – 2400 kg per ha i den största 

odlingen.  

 

 Variation mellan sorter och platser 2011 

– SL mkt tidig men ger lägre skörd, 1200 kg 

– Bohemia allround, 1800 kg 

– Merlin gav hög skörd på Gotland, 2600 kg 

– Silesia gav hög skörd på Öland, 2870 kg 

  



Ekologisk odling? 

 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 foder, speciellt om du vill sälja 

 

 Tre odlare har provat ekosoja 2011! 

 

 



Svensk soja till fjärderfä ? 

 Vill ni ha svenskodlad soja till… 

– Slaktkyckling 

– Äggproduktion 

– Andra djurslag 

 

 …då kan ni få det redan i höst! 

 



Stort tack – och fråga mig gärna om soja 

Fredrik.Fogelberg@jti.se 

Telefon 010-516 69 08 

mailto:Fredrik.Fogelberg@jti.se

