Lathund i fröodling
– så får du en bra skörd
Sådd och etablering
Så vallfröet direkt efter sådd av skyddsgrödan om du etablerar
vallfröet i vårstråsäd. Ogräsharvningar i skyddsgrödan innan
etablering av vallfröet har enbart negativa konsekvenser på
skördenivå och renhet i vallfröet! Om du förväntar dig en
skörd över 4 ton per hektar i skyddsgrödan kan du räkna med
att vallfröinsådden får för lite ljus. Så skyddsgrödan på dubbelt
radavstånd eller skörda skyddsgrödan som grönfoder. Så inte
klöver intill fält med trindsäd – ärtvivlar kan äta upp hela
insådden.

Rödklöver
Skräppor är det värsta ogräset i rödklöver – alla skräppaplantor ska bort innan skörd. Odla gärna rödklöver på mindre fält i
bruten terräng där det finns många vilda bin och humlor. Håll
50–100 m avstånd till förra årets fält med rödklöver för att
minska angreppen av rödklöverspetsvivlar. Odla gärna åkerböna, vitklöver eller slåttervall med vitklöver intill rödklöverfröodlingen skördeåret – så får de vilda bina starka samhällen.
Putsa rödklövern över växtpunkten i maj. Ta hjälp av en erfaren odlare eller rådgivare när tröskan ska ställas in.

Vit- och alsikeklöver
Odla inte vit- och alsikeklöver på fält med mycket sten.
Grödorna är mycket låga och knivarna på tröskan ska ofta köra
precis över jorden när strängarna tröskas. Håll några hundra
meters avstånd till förra årets fält med klöver för att minska
angreppen av klöverspetsvivlar. Putsa klövern i maj. Tänk på
binas mycket stora betydelse och se till att du har åtminstone
två bisamhällen per hektar när klövern blommar. Ta hjälp av en
erfaren odlare eller rådgivare när tröskan ska ställas in.

Timotej
Undvik fält med mycket spillplantor av vit- och alsikeklöver.
Timotej bör gödslas med ca 30 kilo kväve per hektar på hösten
insåningsåret. Timotej bör alltid strängläggas om man inte har
problem med vit- eller alsikeklöver.

Ängssvingel
Odla inte ängssvingel på jordar med kvickrot eller spillplantor
av engelskt rajgräs. Ängssvingel är den typ av vallfrö som har
störst behov av ljus insåningsåret. Skyddsgrödan får under
inga omständigheter vara för kraftig.

Läs mer i odlingsvägledningarna!

