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Hur får man då till rätta skördedagen för vallen?
Grovfoderexperten Linda af Geijersstam guidar
dig genom de fyra stegen till en bra vallskörd.

Vallslåtter i rättan tid
1.

Känn dina blandningar

Eftersom vallblandningar kan variera stort
i tidighet blir det viktigt att veta vad man
kan förvänta sig av sina egna vallar. Gör
en översikt över vallblandningar du sått de
senaste åren. Skriv upp ungefärligt innehåll. Det händer att leverantören ändrar
på blandningen. Använd översikten för
att bedöma hur tidiga vallar du har. Även
vallåldern påverkar. Rörsvingelvallar blir
tidigare med åren när rörsvingeln ökar i
andel. Blandningarna i försöken med breddat skördefönster visar principen för tidiga
och sena blandningar. Ängssvingel och rörsvingel ger tidiga blandningar. Engelskt
rajgräs och timotej ger oftast senare blandningar.
2.

Vet ditt mål

Inte bara vallblandningarna avgör skördestrategin. Rätt skördedatum och handlingsfrihet beror också på gårdsfaktorer. Den
som producerar kött eller mjölk behöver
ett högt energiinnehåll. Här är skördedatumet avgörande. Är majs en del av foderstaten blir proteinkravet högre. Både tidig
skörd, blandning och gödsling är åtgärder
för detta. Rätt ts-halt ligger högt upp på
foderönskelistan och blött foder är en så
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pass stor riskfaktor att utfodringsrådgivare
ofta hellre väljer att kompromissa på energiinnehållet. Skriv upp ditt mål och när du
ska göra vad för att det ska bli så.
3. Turordning och beredskap

Dags att boka skördedatum. Planering av
året och uppföljning av tidigare skördar ger
hjälp att välja rätt dag. LEAN-coacher rekommenderar en årsöversikt för att pricka
in arbetsuppgifterna. Då blir det lättare att
hamna rätt i förberedelserna. Riskanalysen
är en annan viktig åtgärd. Genom att ställa
sig frågorna ”Vad gör vi om…?” skapar
man en beredskap vid avbrott på grund av
slåttermaskinhaveri och andra händelser.
Det ger bättre flyt om det händer och även
en tryggare tillvaro.

vippan är ute. Rörsvingel eller ängssvingel
är oftast först ut. Dominerar de eller om
du vill höja näringsvärdet slår du så fort
vippan börjar synas. Med mycket timotej
eller baljväxter har du mer marginal och
kan dra lite på skörden. Låt slutligen väderprognosen avgöra. Det blir oftast bara
en riktigt bra skördeperiod. Kör då! n

4. Koll på tre V

Ett par veckor före skörd är det dags att
hålla koll på väderprognos, vallprognos
och vippgång. Analysdata från hela landet
på vallprognos.se ger ofta en vink om ifall
året är tidigt. Det gör även prognosen, som
visar när timotej beräknas innehålla 11,2
MJ. Men rätt skördedatum är för många
marknadsblandningar tidigare än prognosens. Skördedatum i praktiken är när halva
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Årets viktigaste dag. Med koll på tre V – väderprognos, vallprognos och vippgång – menar
Linda af Geijersstam att man lättare prickar rätt
i skördetidpunkt.
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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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