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Fröblandningen kan bredda
Baljväxtrikt i återväxten. Använder man
både sena och tidiga fröblandningar kan en
sen blandning skördad tidigt användas som
”energifoder” för att kombineras med ett
baljväxtrikt foder från återväxten.
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Sent skördad vallfröblandning med sena
arter och sorter kan ge samma avkastning och näringskvalitet som en tidigare
skördad blandning med tidigare arter
och sorter. Försök under tre vallår visade
att en breddning av skördefönstret med
nio dagar i förstaskörden var möjlig tack
vare rätt vald fröblandning.
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Breddat. Med syfte att få olika optimala
skördetidpunkter skördades fem oliktidiga
blandningar vid två olika tidpunkter med
nio dagars mellanrum i förstaskörden (28
maj och 6 juni). Utöver en tidig och sen
klöver/gräsblandning (B och C) fanns motsvarande blandningar utan klöver (D och E).
(2n = diploid sort, 4n = tetraploid sort).

Olika vallväxtarter har olika tidpunkt för
axgång och därmed olika optimal skördetidpunkt. För svenska förhållanden har
engelskt rajgräs, timotej och rödklöver
också en stor variation i sorternas tidighet.
Olika arter/sorter har även olika förmåga
att behålla energivärdet kring axgång. Engelskt rajgräs framstår som bäst i det avseendet.
Försök i Jönköping, Kalmar och
Rådde under tre vallår visade hur olika
fröblandningar påverkar kvaliteten och avkastningen beroende på skördetidpunkten.
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Brett sortval

Fem fröblandningar skördades vid två
skördetidpunkter med första skörd i
medeltal 28 maj och 6 juni. De två återväxtskördarna togs efter ca 45 dagar.
Blandningarna byggde på tidiga och sena
sorter av timotej, engelskt rajgräs och rödklöver, se tabellen. Ängssvingel fanns bara
med i tidiga blandningar medan vitklöver
var med i alla led.
Höll samma kvalitet...

Analyserna visar att blandningarna lycka-

des med att skilja i tidighet. De led som är
intressanta att jämföra är en tidig blandning skördad tidigt och en sen blandning
skördad sent, se diagrammet.
n Energi och fiber
I förstaskörden finns inga säkra skillnader i
energiinnehåll och fiberhalt mellan de jämförda leden.
Sammanvägt över tre skördar blev
däremot fiberhalten något lägre i den sena
blandningen (25 g NDF per kg ts). Samma
energiinnehåll gäller också sammanvägt för
alla skördar över tre år.
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Läs mer i författarnas rapport utgiven vid Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU:
Breddat skördefönster – möjligheter och begränsningar. Rapport 18, sidan 51-54. www.slu.se/vallkonferens2014
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Samma värde för tidig och sen skörd. En tidig blandning som skördades tidigt hade ungefär samma energiinnehåll och fiberhalt som en sen
blandning som skördades sent. Staplarna visar energihalt (vänster y-axel) medan fiberhalten (NDF) i förstaskörden visas med punkterna (höger
y-axel). Medeltal för förstaskörden på tre platser under tre vallår.
Projektet finansierades av SLF och Sverigeförsöken via Försök i Väst.

Råprotein
Råproteinhalten blev densamma för de två
jämförelseblandningarna (tidig blandning
skördad tidigt och sen blandning skördad
sent) sammanvägt över alla skördar och år.
För respektive skörd 1-3 blev det 138, 170
och 182 g råprotein per kg ts.
n

Resultaten innebär att man genom val av
fröblandning kunde få fram ett vallfoder
med lika högt energivärde vid tidig förstaskörd som vid en mycket senare (cirka 9
dagar) förstaskörd. Högst energivärde i
första skörd erhölls vid tidig skörd av sen
blandning. Använder man både sena och

tidiga fröblandningar kan en sen blandning skördad tidigt användas som
”energifoder” för att kombineras med ett
baljväxtrikt foder från återväxten.
...och samma avkastning

Tidig och sen blandning skördad i rätt tid
i förstaskörden gav också i stort sett samma
avkastning. Jämförelseleden skiljde sig
inte åt två av de tre vallåren. I andraårsvallen gav däremot sent skördade sena blandningar 600–700 kg ts per hektar större
avkastning än de tidiga blandningarna
skördade tidigt.
Plats och årsmån hade stor inverkan på

den totala torrsubstansavkastningen. Vi har
kunnat se att försommartorka påverkat den
sena skördetidpunkten mest. Tidig klöverblandning skördad tidigt avkastade cirka
1 150 kg ts mer än den sena i Kalmar.
Sen blandning med stor andel engelskt
rajgräs kan bli känslig för utvintring. I
de här försöken drabbades rajgräset dock
endast av en måttlig utvintring till vall III
med cirka tio procentenheter sämre bestånd. n
Grovfoderexperten Linda af Geijersstam
guidar dig till en bra vallskörd på nästa sida.
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Årets viktigaste dag
Det är något viktigt med denna tiden. Även om
man i sitt företag kan tyngas av dåliga spannmålspriser och ett osynkat arrendepris är vi nu mitt i
den tiden på året då väldigt många åtgärder i fält
kan göra skillnad i lönsamhet.
Vi har det Linda af Geijersstam kallar årets
viktigaste dag, när förstaskörden i vallen tas. Vi
har den nya kunskapen om när tisteln ska tas för
bästa effekt. Tillväxtreglering är en faktor som kan
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göra skillnad mellan lönsamt och icke lönsamt.
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på fem års sikt menar Anders Pålsson. Och Axel
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Bladgödsling är ett annat sätt att med det lilla
extra hamna närmre rätt proteinhalt, att utnyttja
CropSAT ett annat. Bevattning är också en mycket
lönsam åtgärd där vattenkalkylen visar på minus,
menar Frans Johnson.
Samtidigt ser faktiskt grödpriserna bättre ut
Lundberg visar på hur man kan komma vidare i sitt
företagande genom att jämföra sig med andra.
Trevlig läsning!
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