








Presentatör
Presentationsanteckningar
Tack och grattis Christer. Mer om revolter än raps - agrara revolutioner mitt upp i den 3:e eller fjärde - beror på hur man räknar De här kemi och mekanik ersätts av biologi och elektronik. Tungt och resurskrävande ersätts lätt, smart och resussnålt. Här med hjärna. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Revolutionär kung. Togs hir av revanschister. Kronprins 1810.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Esias Tegner krigisk revanschistisk dikt SveaSvenska Akademins stora prisSvea 1811 fick ändra för att få priset





Presentatör
Presentationsanteckningar
Jordbuket den enda som använder koldioxid och den enda näringen som kan fixa den största utmaningen. Att göra om tricket från förlusten av Finland - men nu för ett ett jordklo



Presentatör
Presentationsanteckningar
Inom planetens gränser erövra jorden åter. Men jordbruks har ett problem



FAO säger: 

2050 kommer vi att vara 2 miljarder fler på Jorden.
Minst.

Då behövs minst 60 % mer mat - till priser som 
människor har råd att betala.

FRÅN I VÄRSTA FALL 20 % MINDRE 
ÅKERMARK.

På 30 år!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utmanings - det är bara det att åkrarna försvinner. 20 -25% borta. Visst spillet och fördelningen - men allt annat skall ju också komma från gröna näringarna.





Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi vet hur man skall göra. På Karl den IV Johans tid var skördar och teknik inte högre och mer avancerade än som nu på många ställen i afrika



Presentatör
Presentationsanteckningar
lite mer ett ton/ha



Presentatör
Presentationsanteckningar
tog minst 250 mantimmar.











Foto: Bengt Olle Nilsson Österlenbild





Presentatör
Presentationsanteckningar
to thick to navigate but to thin to cultivate

















I ett hållbart naturligt ekosystem :

är läckaget av näring inte större än vad
omgivningen kan ta hand om och har nytta av.

är erosionen minimal eller saknas

bildas det mer mull och jord än vad som försvinner. 

begravs det lika mycket eller mer växthugaser i
jorden än vad som läcker ut.

är den biologiska mångfalden funktionell, dynamisk
och motståndskraftig. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tänk om vi kunde enas om detta som regel och ha resultatbaserade regler och ersättningar och lägga debatten om eko och konventionellt bakom oss. Strunar i hur man kommer till målet bara att man gör det.



I ett hållbart naturligt ekosystem :
är marken alltid täckt av levande, döende och döda 
växter.

är jorden alltid genomvävd av växande och 
vissnande rötter

är jordens mikro- och maskliv ostört och aktivt  

har inga redskap brutit sönder den markstruktur 
som byggts up av maskar, markliv  och växtlighet.

är näringsflödena i huvudsak cirkulära

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tänk om vi kunde enas om detta som regel och ha resultatbaserade regler och ersättningar och lägga debatten om eko och konventionellt bakom oss. Strunar i hur man kommer till målet bara att man gör det.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Hemligheten sitter i rötterna. Det som händer på och i jorden.

















Presentatör
Presentationsanteckningar
Ingen höjdare med skörden 1 ton/ha men det var ju vad korn och havre gav i början på 1800 talet.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Mulate Gelata Li-Hui hu. Perenn oljeväxt. lepidium. kan bli perenn. Nu tvååring. Tänk den som insådd i raps när rapsen skördad grön mark direkt.



Presentatör
Presentationsanteckningar
The best figures I have from earlier at Lönnstorp is 6 tons/ha and oil content 30%. And that was the extremely dry year 2018? So far the highest yield per plot is 6 t/ha. However, I believe that it can be increased with proper agronomic practice on the latest breeding lines.



Presentatör
Presentationsanteckningar
6 ton/ha 30% olja



The best figures I have from earlier at Lönnstorp is 6 
tons/ha and oil content 30%. And that was the 
extremely dry year 2018? So far the highest yield 
per plot is 6 t/ha. However, I believe that it can be 
increased with proper agronomic practice on the 
latest breeding lines.



Rothamsted Research



Presentatör
Presentationsanteckningar
Direktsådd - inte plöjt på minst tio år, halmen kvar på marken som skydd. Marken alltid genomvävd av växande och vissnande rötter - och framför allt massor och mykorrhizzan får skydd





Presentatör
Presentationsanteckningar
Elizabeth Strandgren



Presentatör
Presentationsanteckningar
Blev så småningom en helt normal skörd på 











Presentatör
Presentationsanteckningar
Sparar energi och arbete, minskar läckaget, stoppar erosionen, producerar egen energi, egen växtnäring och - dessutom,
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Presentatör
Presentationsanteckningar
75% fler maskar och som vägde 65%  mer. Infiltrationen, håller mer vatten, torkresistens. Mellangrödor ger 300 kg C/ha ger mer än ett ton koldioxid/ha värt minst 1 000:-/ha i huvudsak av var som händer under jorden - det som är ovanjorden kan man använda



Presentatör
Presentationsanteckningar
gynnar fiendernas fiender.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Bengt Hellerström Skalbaggsåsar - ger effekt 150 m in i fältet







Presentatör
Presentationsanteckningar
Sum up - dig deep into the soil and you will find all the mechanisms and properties that make an natural and productive ecosystem sustainable. A new green revolution where you can build in to the system what to day is added from outside. The organic dream combined with the old dream of getting more out of less. Win, win, win



Foto: Linus Sundahl Djerf

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gentekniken är en informationsteknologi, förvisso också en manipulationsteknologi - men använd på rätt sätt är den också och kanske framför allt eng befrielseteknologi. Bygga in kompetensen i växterna. Befria oss från plogen, de farliga kemikaliernaFoto: Linus Sundahl Djerf



















FAO säger: 

2050 kommer vi att vara 2 miljarder fler på Jorden.
Minst.

Då behövs minst 60 % mer mat - till priser som 
människor har råd att betala.

FRÅN I VÄRSTA FALL 20 % MINDRE 
ÅKERMARK.

På 30 år!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utmanings - det är bara det att åkrarna försvinner. 20 -25% borta





Presentatör
Presentationsanteckningar
3 ton plog ersatt med elektronik, biologi - och än så länge kemi. Glyfosat. Tysk forskning, Också eko som kör. Martin kör konceptet CA. Direktsådd rakt ner i växande mellangröda, marken allt bevuxen, varierad växtföljd , minimal om ens någon jordbeabetning.

















Presentatör
Presentationsanteckningar
Skörd: 4495kg/ha.Fältjobben 2019 i raps uppgick till 1,2 tim/ha och dieselåtgången för samtliga fältkörslor från såförberedelser t o m skörd blev 34,3 l/ha.







Presentatör
Presentationsanteckningar
Mellangrödor upp till 5 ton ts/a med bortåt 100 kg N och större delen av läckaget borta
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