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Emils tips för höga skördar

1. Gör bidragskalkyl.
2. Var noggrann.
3. Var nöjd.
4. Ha en taktik, följ den. 

Fakta: Södergård

Ägare: Emil Sällvik sedan
1997.  
Personal: En anställd.
Produktion: 600 hektar
växtodling. Utarrenderat
svinhus.
Grödor: Maltkorn (250 ha),
höstvete (100 ha),
höstraps (80 ha),
sockerbetor (100 ha), råg
(70 ha).  Skördar per
hektar: vete: 8,5-9 ton,
maltkorn: 7,5 till 8 ton,
raps: 3,5 till 4,5 ton,
sockerbetor: 11 till 13 ton.

Växtföljder:

Höstraps, höstvete,
sockerbetor och maltkorn.

1.

Maltkorn, fånggröda
oljerättika, maltkorn med
fånggröda oljerättika,
sockerbetor.

2.

Produktion: 3500 ton
spannmål och raps per å,
varav knappt hälften lagras.

Anna Nilsson

Satsar på korn när vetet
sviker
Publicerad 2013-09-07 06:30

Veteskördarna sjunker och det svenska sortmaterialet har försvagats. Det
anser Emil Sällvik, växtodlare utanför Lund, som hellre väljer maltkorn framför
höstvete.

Skördesäsongen är i full gång på Staffanstorpsslätten i
västra Skåne. Fälten tröskas, halmen ska pressas och
så fort ska möjligt ska rapsen i jorden. Det är bråda
dagar för växtodlaren Emil Sällvik utanför Lund.

– Det blir en god skörd och blir ett knallbröd. Jag är
förvånad över att det ser så fint ut. Kvarnarna ska vara
nöjda över att de får köpa det så billigt, säger han.

Han hoppas förstås att de hektaren ska ge nya
skörderekord. För Emil handlar konceptet om
noggrannhet och minutiös planering.

– Målet är att uppnå högsta möjliga skörd. Det är
mycket täckdikning och strukturkalkning. Jag skulle
kunna ha vårbruk den första januari om det skulle
krävas, det gäller att ha ordning och reda, säger han.

Att inte veta hur skörden kommer att bli är en del av
lantbrukets förutsättningar, därefter handlar det om att
minimera andra riskfaktorer. Sedan Emil började arbeta
på släktgården Södergård 1997 har ambitionen varit att
förenkla och förbättra. Han har provat olika växtföljder
med specialgrödor, som rödklöver och majs, men
bedömer att den utdragna skördesäsongen inte gör det
tillräckligt lönsamt. Han är kritisk till det faktum att
svensk kvarnindustri inte tar emot brödvete som
behandlats med stråförkortningsmedel eller gödslats
med rötslam.

– Vi har ju det för att skapa ett brödvete med bra kvalitet
och få en optimal skörd. Årsmånsanpassad i rätt
mängd, jag sprutar aldrig om det inte behövs.

Läs hela artikeln i Land Lantbruk nummer 37.

Läs också

Han leder en revolution för
surdegen

Jakten på hög mjölkvalitet
– en ren vetenskap

Med sinnen för rent mjöl i
påsen

Foto: Marten SvenssonDet blir långa nätter när Emil Sällvik skördar korn på Södergård i västra Skåne.
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Vägra sprida rötslam!
Publicerad 2013-02-22 06:30

Detta öppna brev vänder sig till alla jordbrukare som inte sprider slam.
Svenska folket behöver er hjälp i en för samhället viktig framtidsfråga: Att få
slut på spridning av slam från reningsverk på åkermark för
livsmedelsproduktion.

Nyligen visades i media analyser gjorda av Testfakta och Livsmedelsverket, där barnmat
innehåller miljögifterna kadmium, arsenik och bly i halter som enligt Livsmedelsverket kan
innebära en hälsorisk för små barn.

Vidare varnar Livsmedelsverket ideligen för konsumtion av fet östersjöfisk. Men enligt en
undersökning hos Livsmedelsverket finns dessa miljögifter (dioxin, PCB och klorerade
bekämpningsmedel) även i mjölkfett och andra animaliska livsmedel.

Alla de ovan nämnda miljögifterna sprids på olika sätt till vår livsmedelsproduktion med
avloppsslam. Trots att det är känt att slam, även det Revaqcertifierade, innehåller många
gånger mer av såväl kadmium som arsenik och bly än den vanligaste konstgödseln NPK,
sprids det som gödsel på våra åkrar.

En lömsk väg för gifterna är när Lantmännen tar emot gröda från slammade jordar och
levererar foder till produktion av mjölk, kött och ägg. Det visar sig således att de allra
flesta svenska lantbrukare på ett eller annat sätt kan beröras av gifterna. Ingen har med
andra ord något att vinna på att slammet sprids - men desto mer att förlora.

Vi vädjar nu till alla jordbrukare som klokt nog vägrar ta emot slam att kräva och
genomdriva ett stopp för all slamspridning eftersom hela branschen i annat fall riskerar
bakslag på marknaden. Varje samhälle i Sverige har bara ett avloppsnät. Allt avfall som
hamnar i avloppen får djur och vi människor förr eller senare bokstavligt talat äta upp om
slam fortsatt får spridas.

Kemikalieinspektionen anser att slam är ett avfall: Det uppstår i en reningsprocess och det
finns ett kvittblivningsintresse." Och Nordiska Ministerrådet varnar för att gifter i mat ger så
kallade cocktaileffekter. Avloppsslam är verkligen en god sinnebild för vad en cocktail av
miljögifter är.

Eftersom Naturvårdsverket just nu har regeringens uppdrag att till 12 augusti redovisa
förslag till hållbar återföring av fosfor är det viktigt att alla parter på allt sätt medverkar till
beslut om stopp för slamspridningen. Detta är ett gyllene tillfälle att påverka
jordbrukspolitiken.

Glöm detta med kretslopp och växtnäringsåterföring. Hälften av den fosfor som finns i
slam är för hårt bunden för att kunna tas upp av växtligheten. Slamspridning ger därför
med sitt höga innehåll av kadmium idag cirka 10 gånger så stort kadmiumpåslag i
jordarna som om vanlig handelsgödsel skulle användas!

Vi i Ren Åker Ren Mat anser, att fortsatt slamspridning i första hand skall stoppas av
jordbruket och dess organisationer - för att därmed pressa ned halterna av de miljögifter
som finns i människors blod. Slå vakt om den giftfria matproduktionen i Sverige!

Det vore ett stort bakslag om ett omedelbart stopp skulle utebli och det i stället uppstår en
meningslös dispyt om vilka föroreningskällor som är störst och minst eller kan anses vara
godtagbara. Då återstår bara att vända sig direkt till livsmedelskonsumenterna.

För Ren Åker Ren Mat

Lena Jarlöv, arkitekt, docent

Gunnar Lindgren, civilingenjör

Tord Melander, journalist, författare

Helena Plumeyer, trädgårdsmästarkandidat

Genom att kommentera på Lantbruk.com så godkänner du våra regler.
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