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n Ab Caraway Finland Oy har 
satsat stort på konventionellt 
odlad kummin. Nu vill packeriet 
också ha f ler odlare som skulle 
gå in för att odla grödan ekolo-
giskt. Orsaken är att efterfrågan 
på ekologisk odlad kummin ökar 
på världsmarknaden.

– Jag vet faktiskt inte hur stort 
behovet är, men behov finns på 
marknaden, säger Dan Kjällberg, 
fabrikschef på Ab Caraway Fin-
land Oy i Närpes.

Kumminpackeriföretaget, som 
varit verksamt sedan 2004, har i 
dagsläget cirka 250 kontraktsod-
lare med en total odlingsareal på 
drygt 4.000 hektar. Andelen eko-
logiska odlare uppgår till endast 
två stycken och den ekologiska 
kumminarealen motsvarar en-
dast 0,5 procent av den totala.

– Det är en försvinnande liten 
del som har valt att odla ekolo-
gisk kummin och med tanke 
på att efterfrågan ökar skulle vi 
mycket gärna se att antalet ökar, 
säger Kjällberg.

Det finns några orsaker till 
att andelen ekologiska odlare är 
liten och att därmed också ut-
budet av ekologiskt odlad kum-
min är nästintill obefintligt. Den 
största är att det är en utmaning 
att odla ekologiskt.

– Kummin i sig är en gröda 
som är svårare att odla än spann-
mål och det gäller också konven-
tionellt. I kombination med att 
man inte får bekämpa ogräs på 
kemisk väg inom den ekologiska 
odlingen är det en mycket stor 
utmaning att lyckas.

– Det som också får många 
att tveka är att man inom den 
ekologiska odlingen inte får be-
kämpa den värsta skadeinsekten 
– kumminmalen – på kemisk 
väg. Däremot kan man använda 
det biologiska preparatet Turex, 
förklarar Kjällberg.

Viktigt att följa med
En av Caraways två ekologiska 
odlare heter Guy Björklund som 
sadlade om från konventionell 
odling för fem år sedan. I sam-
band med det tog han med kum-
min i växtföljden – ett beslut 
han inte ångrar.

– Det som jag har lärt mig 
under de här åren är vikten av 
odlingsskicklighet. Hur väl man 
lyckas hänger direkt ihop med 
hur bra man kan det här. Det 
gäller att tänka efter och följa 
med så kan resultatet bli ganska 
bra, säger Björklund.

Att odla rent kummin ekolo-
giskt är i stort sett omöjligt. Det 
som Björklund har gjort är att 
blanda kummin och vitklöver. 
Den senare har fungerat som 
bottengröda och kvävetillskott 
under det första året när kum-
minet ska etableras. Skörd fås 
först under det andra året.

– Jag har valt vitklöver för att 
den inte växer så mycket på höj-
den utan fungerar bra som bot-
tenväxt och tål att bli avslaget 
under anläggningsåret. Vitklö-
ver konkurrerar också mycket 
bra ut ogräs. Under etablerings-
året har jag alltså skött odlingen 
som en gröngödsling, förklarar 
han.

Under etableringsåret har 
Björklund sått en blandning av 
kumminfrö och vitklöver sam-
tidigt.

– Det som jag har provat på 
är en så kallad försommarträda. 

Först sår jag vitklövern i juni och 
därefter kummin och det har 
fungerat relativt bra. Jag har frö-
na i skilda lådor, men det skulle 
också gå att blanda fröna när od-
lingen ska anläggas.

Kjällberg tillägger också vik-
ten av att välja en ogräsfri åker 
om man planerar att börja odla 
ekologiskt.

– Det ger odlaren ett försprång 
och åkern ska helst inte finnas i 
närheten av en annan kummin-
odling, eftersom det ökar ris-
kerna att kumminmalen sprids. 
Hittar man en isolerad plats kan 
det gå riktigt bra.

Björklund understryker också 
vikten av hitta en ogräsfri miljö.

– Man kan inte börja odla 
på en åker med kvickrotsföre-
komst, men vanligt fröogräs är 
inget hinder. Det som underlät-
tar är att Caraway har modern 
utrustning som gör att ogräset 
effektivt kan sorteras bort så att 
kvaliteten på slutvaran bli bra.

Han ser också kumminmalen 
som ett stort bekymmer på den 
ekologiska sidan, men tillägger 
att nya effektivare biologiska 
bekämpningsmedel håller på att 
utvecklas.

– Berner har utvecklat olika 
metoder för att bekämpa malen 
som också kunde vara av intres-
se på den konventionella sidan.

En gröda i växtföljden
Eftersom ekologiska odlare föl-
jer växtföljden går det inte att 
öka andelen kummin på en 
gång. När Björklund har odlat 
kummin och vitklöver i två år 
följs odlingen upp med spann-
mål i tre år.

– Därför behövs f ler odlare 

som skulle vilja prova på att odla 
ekologiskt. Kummin är en rela-
tivt ny gröda som jag hoppas eta-
bleras i Finland. Jag tycker också 

det vore bra om man på den eko-
logiska sidan kunde ta tillvara 
de satsningar som Caraway har 
gjort på den konventionella, sä-
ger han.

Björklund ser det som en för-
del att ha kummin med i hans 
femåriga växtföljd. Kjällberg 
skulle gärna se att man också på 
den konventionella sidan skulle 
variera odlingarna i högre grad.

– På den konventionella sidan 
odlas det fortfarande för ensidigt 
och här finns mycket att lära 
från de ekologiska odlarna. Vi 
borde börja gå in för ett mångsi-
digare tankesätt på den konven-
tionella sidan och variera växt-
följden i högre grad.

– Här skulle kummin vara ett 
utmärkt alternativ. Som exem-
pel är kummin släkt med morot 
och har liknande rötter, vilket 
gör det till en växt som luckrar 
upp jorden, säger han.

Intresset för kummin ökade 
bland odlarna 2010 när priserna 
på spannmål var på en låg nivå. 
Den ökade kumminarealen bi-
drog dock till att det blev ett 
överutbud på kummin, vilket 
ledde till att priserna sjönk.

– Men nu har marknaden sta-
biliserats och kumminpriserna 
stiger igen. Nu får vi bara hoppas 
att intresset för kummin ökar 
igen så att det inte blir brist, sä-
ger Kjällberg.

Höga priser
Eftersom det är svårare att odla 
kummin måste priset ligga på en 
högre nivå jämfört med spann-
mål. Så är fallet i dag och kum-
minpriserna är på en ganska bra 
nivå, enligt Kjällberg.

– Dagens odlarpris på kummin 
är 700 euro per ton, säger han.

Det som kan locka f ler odlare 
att sadla om till ekologiskt är att 
priset per ton på ekologisk kum-
min är femtio procent högre.

– Priset på ekologisk kummin 
är cirka 1,05 cent per kilo och 
priserna är på väg upp. Nu får vi 
bara hoppas att f ler odlare kan 
tänka sig att börja odla ekolo-
giskt. Caraway ger rådgivning 
och det är bara att ta kontakt 
med oss om intresse finns, säger 
Kjällberg.
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LANTBRUKSMASKINER ”Den största och 
viktigaste frågan är 
hela tiden: har man 
råd att investera. Och 
betalar sig investe-
ringen, vilket mer-
värde tillför den. Sen 
skall man gå genom 
användnings- 
graden.”
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Caraway efterlyser ekologiska kumminodlare

Kummin är en eftertraktad vara på världsmarknaden. Nu ökar också 
efterfrågan på ekologiskt kummin och Ab Caraway Finland Oy hop-
pas på fler kontraktsodlare som är intresserade av att börja odla 
ekologiskt.

Ab Caraway Finland Oy exporterar en stor del av sitt kummin till 
bland annat USA och Europa, berättar fabrikschef Dan Kjällberg.


