Frö- och Oljeväxtodlarna
Fältvandring i Västmanland med fokus på vallfrö och
pollinering!
En bra pollinering är avgörande för att få en bra skörd i klöverfrö och kan öka både
skörd och kvalitet i oljeväxterna. Se hur tre frö- och oljeväxtodlare gynnar honungsbin
och humlor. Se dessutom ett försök med putsning av timotejfrövall, en fin rajgräsodling
och lyssna på en norsk vallfröforskare.
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och Västmanlands läns Frö- och Oljeväxtodlare organiserar
i samarbete med Jordbruksverket, Sveriges Biodlares Riksförbund och Lantmännen en
temadag torsdagen den 14 juni i Västmanland med fokus på vallfrö och pollinering.
Höstbehandlingen i gräsfrövallar har stor betydelse. Standardrekommendationen är att
gräsfrövallar ska putsas till ca 10 cm i slutet av september eller början av oktober. De senaste
åren har man dock diskuterat om man i stället ska putsa på våren eftersom förnan kanske
skyddar fröskotten under vintern. Vi ska se på ett försök och lyssna på en norsk expert.
Därefter ska vi se en frövall med engelskt rajgräs och diskutera odlingen av denna gröda i
Mellansverige.
Bin och humlor kan ge högre skörd och bättre kvalitet i både raps, rybs, åkerbönor och
klöverfrö. Tre lantbrukare i Ransta som odlar ca 800 hektar samarbetar om att skapa bra
förutsättningar för pollinatörerna. I ett samarbetsprojekt som omfattar Sveriges Biodlares
Riksförbund, SFO, Lantmännen Lantbruk och projektet Mångfald på slätten ska man både
utveckla den lokala honungsproduktionen, få högre skördar och mer biologisk mångfald.
Läs mer om Mångfald på slätten på www.jordbruksverket.se/mangfaldpaslatten
Anmälan är nödvändig av hänsyn till fika och lunch. Anmäl dig senast 11 juni på
www.svenskraps.se eller www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier
Mötesplats: Åsby Lantbruksförvaltning http://www.asbylantbruk.se/kontakt/
Pris: arrangemanget är gratis!

Välkomna – program finns på baksidan!
Med vänlig hälsning
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Gunilla Larsson

Projektledare i Mångfald på slätten
Thorsten Rahbek Pedersen

Frö- och Oljeväxtodlarna
Program
09:30

Fika på Åsby Lantbruksförvaltning Yngve och Niklas Lorenz berättar om
gårdens vallfröproduktion. På Åsby Lantbruksförvaltning finns ett försök med
höst- och vårputsning i timotej. Gunilla Larsson informerar om nya svenska
försöksresultat med höst och vårputsning i timotej- och ängssvingelfrövallar.
Lars Havstad från norska Bioforsk berätter om norska försök och erfarenheter av
höst- och vårbehandlingar i gräsfrö.

Ca 11:00

Besök hos Henrik Berntsson, Munga Gårdsförvaltning AB som odlar engelskt
rajgräs. Vi diskuterar möjligheten för odling av denna gröda i Mellansverige.

12:30-13:30 Lunch på Byagården i Ranstaby.
13:30-16:00 Hans Eriksson, Västeräng AB, Mats Ingvarsson & Jan Vallgårda på Vallrum
Gård AB och Tjelvar Collander, Tallbacka berättar om sina odlingar och varför
de har bestämt sig för att få flera honungsbin och humlor på gårdarna. Därefter
ska vi se på försök med blomrika kantzoner och andra åtgärder för att gynna
pollinatörerna samt höra en biodlare berätta om pollineringsuppdrag. Experter
från projektet Mångfald på slätten medverkar. Vi ska även se på odlingar av raps
och rödklöverfrö. Vi tar fika i fält.
Fältvandringen är slut senast 16:00

