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CO2-neutral odling

av grönsaker på friland
Konventionell odling av grönsaker på friland förbrukar mycket resurser. Grönsakskulturen (och ogräset) konsumerar visserligen koldioxid (CO2) och omvandlar den
till organisk substans men fossila bränslen i form av oorganiska gödselmedel och
kemiska bekämpningsmedel används både i form av drivmedel för kulturåtgärder
samt i form av energi för lagring och transport av produkten.

Grönsaker är känsliga ur både •Nederbördsmängden kommer att pirationen och nedbrytningen av

organiskt material ökar. Detta i sin
tur leder till ökat läckage av näringsämnen och medför att odlingens
Detta innebär visserligen att miljöpåverkan ökar. Markens halt
odlingssäsongen blir längre, men av organisk substans minskar också.
dagslängden blir oförändrad och
mängden diffust ljus ökar under Högre skördar förväntas för
hösten. Ökade nederbördsmäng- många kulturer genom en kombider minskar möjligheterna till nation av högre koldioxidhalter i
höstbruk och tidigt vårbruk. Läng- atmosfären och varmare väderlek.
re odlingssäsong gäller dessutom Både fotosyntes och respiration
inte bara den odlade kulturen, utan kommer att öka under längre och
också ogräset. Spektrat av ogräs och varmare höstar. Under skandinavisskadegörare i odlingar kommer att ka betingelser förmodas att respiPå vilket sätt förändras denna bal- förändras – både vad gäller mängd rationen under hösten kommer att
ans av den pågående klimatutveck- och vilka arter som finns i Sverige. överstiga fotosyntesen vilket leder
lingen?
Skadegörare kommer att ha lättare till en CO2-nettoförlust från det
•År 2100 kommer sommartemper- att överleva och vissa skadegörare odlade beståndet till atmosfären.
aturen förmodligen vara 2,5 °C och kan genomgå flera livscykler per Det motsatta förhållandet förvänvintertemperaturen 6,5 °C högre.
säsong. Detta betyder mer angrepp tas för vårperioderna. Vid sidan av
•Koldioxidkoncentrationen i at- och mer skada på de odlade grö- högre skördemängder kommer änmosfären kommer att stiga med dorna. Varmare betingelser och drade klimatbetingelser också in10-25%.
längre säsong innebär också att res- verka på grönsakernas kvalitet.
odlings- och hanteringssynpunkt
och kräver därför mycket insatser.
Koldioxid avges också genom andning (respiration) av den odlade
växten, ogräset, den skördade
produkten och markorganismerna. CO2-neutral innebär att CO2tillförsel är lika med CO2-förlust.
För att konsumtion och produktion
av koldioxid i odlingssystemet ska
närma sig ”neutralitet” måste kulturåtgärderna redan i dagens läge
väljas med omsorg.

öka under hösten och vintern, medan somrarna förväntas bli torrare.

1. Optimal gödslingsstrategi för frilandsodlad isbergssallat,
2. Optimal sådd, gödsling, skörd
och lagring för gul lök,
3. Optimal odling och lagring av
lagringsmorötter, samt
4. Säkring av hygienisk standard
avbevattningsvatten till frilandsgrönsaker.
Samtliga projekt är finanserade av
Stiftelsen Lantbruksforskning.
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Koldioxidneutral odling av grönsaker på friland förutsätter en optimering av odlingsstrategier.

I

sådana verktyg som behöver belykonventionella grönsaksodlingen sas mer ur ett klimatperspektiv för
på friland optimeras med hjälp av frilandsodlade grönsaker är växtodlingsmetoder och medveten följd, odlingsvärda grödor ur ett
resursanvändning för att nå CO2- klimatperspektiv, gödselmedel och
neutrala betingelser. Under förän- bekämpningsmetoder mot ogräs,
drade klimatbetingelser är frågan sjukdomsalstrare och skadegörare
ännu mer angelägen och CO2- samt produktionsmål.
effektivare odlingsstrategier måste
utvecklas. Det saknas dock i dagens Detta kan vidareutvecklas inom raläge underlag för att utveckla dessa men för den befintliga forskningsnya effektiva verktyg för den förän- och försöksverksamheten rörande;
drade verkligheten. Exempel på
nuvarande klimat kan den
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