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 Köper kummin från kontraktsodlare 
 grundades 1990 , ägarna J. Leppälä och  J. Hemminki 
 Fabrik i Riihimäki, 5400 m2 

 15 anställdä, omsättning ca. 7 milj.€ 
 ca 900 kontraktsodlare, 15.000 ha 
 FSSC 22000 –certifikat 2017 
 Export till  40 länder 



Kumminodling 

• Samma maskiner som 

spannmålsodling 

• Jämnar arbetstoppar 

• Mångårig växtlighet 

• Bra förväxt 

• Djupa rotsystem, förbättrar 

markstrukturen 
 



Typ av åker 
• Mineral- och lerjordar bästa 

• Mjäljord kan bilda skorpa 

• Bekämpningsmedlen fungerar 

sämre på mulljordar  

• pH > 6 

• Väldränerat, undvik svackor 

• Bästa förfrukten spannmål 

• Svåraste ogräs baldersbra, tistel och 

kvickrot 
 





Villkor 

• Areal 
– min 5 ha 

• Växtföljden 
– Mindst 3 år efter oljeväxter 

• Maskiner 
– Samma som spannmål 

• Torkning 
– Omedelbart efter tröskning 

• Lagring 
– Silo eller storsack.  

• Attityd 
– kummin ≠ hömppäheinä  

 



Bearbetning och sådd 

- Lång period: maj-midsommar 

- Glyfosatbehandling före insådd 

- Jämn jordbearbetning 

- Ca 1 - 2 cm djup, inte djupare 

- Radavståndet 12,5 - 25 cm 

- 10- 20 kg/ha (350-450 frön/m2) 

- Vanlig eller direktsåmaskin 

- Uppkomst 10 - 20 dagar 

 



Kvävegödsling  
Miljöstödet tillåter 

Mullhalten Kg N/år 
 

Mullfattig, mullhaltig  
(mf, mh) 

90 

Mullrik  
(mr) 

80 

Mycket mullrik  
(mmr) 

70 

Mull och torv  
(M, Ct, St,…) 

50 



Fosforgödsling  
Miljöstödet tillåter 

Bördighetsklass Kg P/år  

Dålig/Rätt dålig 28 

Försvarlig  20 

Tillfredsställande 12 

God 8 

Hög / Betankligt hög  0 







1. behandling före plantuppkomst 



Kummin gror långsamt, 
markverkande medel viktiga 



Utan första besprutningen  
behövs man inte tröska..  



















Tröskning och torkning 

- I början av augusti 

- Mognaden sker ojämnt, första frönä kan drösa  

- Med vanlig skördetröska, raps inställningar 

- Torkningstemperatur max 55 grader 

- Rengörä maskinerna före och efter kummin 

- Skörd i medeltal 700-800 kg/ha. Stor variation (0-2000) 
 

 



Bra förväxt 

• Höstvete eller råg efter kummin 

 Express, Ally 

• Höstraps också möjlig 

 Kumminfrö i raps? 

 Bomullsmögel? 

 Sniglar? 

  plöjning 



Förväxt vårvete 

Förväxt oljehampa 

Epos-vårvete skördekarta 



STÖD 2019-2020?  

• Miljöersättning grundnivå   

– Spannmål     54 €/ha 

– Kummin  200 €/ha (Trädgårdsväxter) 

 

• Total stöd av Kummin = spannmål + 146 €/ha 

– Räknas in i växttäcke vintertid 

– Får inte fånggrödor stöd  



Priset var ca. 1 €/kg 2014-2016 
Samma tid foderspannmål var  100-130 €/tn 

 
 Produktion har ökats 

 
Från Baltiakum och Ryssland 

 

Marknad 



2017 ca. 0,70-0,80 €/kg 
 

2018 ca. 0,60-0,70 €/kg 
 

2019-2020 högre?? 
 

”Historiallinen hintakehitys ei ole tae tulevasta 
tuotosta” 
Beror på odlingsareal och skörd  

Pris 



Tack! 

   
www.kumina.fi 
    @j_leppala 

 

http://www.kumina.fi/

