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Optimera eller göra så bra 
som möjligt

Johan Karlzén

Att höja avkastningen är absolut 
nödvändigt

• Mat är en bristvara

• Viktigt att nyttja marken och ta vara på 
växtnäringen

• Det driver på forskningen vi är tvungna att 
lära oss mer, skapar positivt tänkande

• Högre markkostnader kräver högre 
avkastning
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Producera en jämn, sund och 
efterfrågad kvalité

• Special är inte för alla

• Merkostnader i produktionen måste alltid 
betala sig

• Stora risker att producera något till endast 
en köpare

• Fundera noga på hur stor och långsiktig 
efterfrågan är innan ”storsatsningen”
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Anpassa insatserna efter den skörd 
jag eftersträvar

• Använd erfarenhet kombinerat med 
markkartor, skördekartering mm när man 
bedömer markens avkastningsförmåga

• Räkna baklänges hur mycket näring 
behövs för att producera tex. 1ton vete

• Lantbruk är inget trolleri utan rätt insatser 
ingen skörd

Minimering ger på lång sikt aldrig 
hög avkastning

• Stirra dej inte blind på arbete och 
maskinkostnader, en extra körning kan 
ibland vara hela skillnaden mellan 
framgång och fiasko.

• Nya faror lurar i vassen, sniglar, resistenta 
gräsogräs ihållande regn och torka. Sättet 
att bruka marken får aldrig bli statiskt.
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Lägga ner lika mycket omsorg efter 
som före skörd

• Resultatet av allt arbete är den skördade 
varan, varför sluta bry sig när vagnen är 
tömd?

• Satsa på säker hantering av din spannmål 
chansa inte du kan förlora allt om du 
misslyckas med hanteringen.

• Planera din efterskörden situation i god tid 
så slipper du överraskningar
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Planera sin försäljning

• Håll dej välinformerad om priset.

• Bestäm dej årligen för ett absolut lägsta 
pris så länge du är över det är det alltid 
sälj tillfälle.

• Girigheten är din värsta motståndare, 
försök tänka logiskt innan, efteråt är det så 
dags.
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Långsiktighet vinner i längden

• Det är inte fult att göra samma åtgärder 
som förra året, bara det blir bra.

• Undvik att växla inriktning för ofta, även 
om det går bra hos grannen betyder det 
inte att det fungerar hos dej, ta små steg 
när du skall förändra.

• ”Lyssna ”på jorden den säger ifrån om du 
missköter den.
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Anamma nyheterna när dom 
mognat

• Lätt att man dras med i tävlingen om att 
prova först, been there and done it.

• Många nyheter kräver kunskap som ännu 
inte utvecklats, dyrt att vara försökskanin.

• Glöm inte att investeringen skall generera 
ökad lönsamheten i företaget . 

Vilka åtgärder fokuserar jag på?

• Mellangrödor
• Kalkning, mark och jordartskarta 

skördekartering, drönare
• Träda, dikning, arrondering
• Mullbildning
• Flexibel jordbearbetning
• Lyssna på mina europeiska kollegor
• Påverka beslutsfattare och konsumenter
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Tack för att ni lyssnat !


