Vårsäd i Östergötland
Erfarenheter 2012
Viktiga punkter för bra skörd av vårsäd:
• Grödval kopplat till jordart/markstruktur
• Sortval
• Radavstånd, ogräsreglering, såtidpunkt
• Gödsling
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Erfarenheter 2012 Östergötland
Tidig (mars/april) och sen (april/maj) sådd:
- Tidig sådd gav kraftigt ogräsuppslag men grödan klarade i de
flesta fall av det – bra konkurrens. Hög skörd! Klarade regnen
bra.
- Senare sådd; hantera gröna fält, dålig skörd på styv jord med
dålig dränering, tog mer stryk av lössen.
- Kall vår med sena kväveeffekter trots bra fukt.

Flera fall med mycket skräppa; varför grodde så mkt hösten 2011?
Helträda 2012 – flera som använde men lite svårt med timing i
nederbördsrik säsong
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Grödval kopplat till jordart/markstruktur
•

Vårvete ska ha bra förfrukt. Bättre än korn vid mycket vatten.

•

Havre avkastar bra på styv jord. Klarar sig bäst vid mycket vatten

•

Korn måste ha bra markstruktur, ej dålig dränering och styv jord.

www.hush.se

Sortval
Vårvete: Inte mycket att välja på. Dacke nummer ett. Bra proteinhalt
viktigt. Hur går det med gulrosten framöver?? Andra sorter
till foder?
Havre: Kerstin, Belinda, Ivory fungerar bra. Relativt små skillnader.
Korn:
Anakin, Luhkas, Justina, Mercada – på bra kornjordar. Jyvhä
– tidigt korn som är intressant vid höga ogrästryck, har en
snabb tidig tillväxt. Tidig mognad (höstraps efter).
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Jyvhä 6 juli Bråborg

Radavstånd, ogräsreglering, såtidpunkt
Vallgårdar där det ofta är vårsäd med insådd:
• Insådden är viktigast. Så in direkt efter skyddsgrödan (senast vid
uppkomst) med vanligt radavstånd.

Växtodlingsgårdar med högt ogrästryck:
• Så med 25 cm radavstånd och hacka. Ger örtogräsfria fält. Bra
mot rotogräs.
• Mylla gödsel helst före sådd. Efter sådd så fort man ser raderna.
• Vallfrö går bra att så mellan raderna och i samma rad (inte alla
arter).
Kvickrot mm:
• Genomskärning före sådd.
• Hacka efter kvickrotens stadier.
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Gödsling
Tidig tillgång på kväve är mycket viktigt på lerjord!
• Kombisådd pellets har varit ett lyft.
• Biogödsel, flytgödsel före sådd nerharvat – bra kväveeffekt.
Vinass ska myllas eller spädas ut före spridning (1-3 ggr) med tunna.
Tidig spridning viktigt.
Biogödsel efter uppkomst ska myllas på något sätt om det inte är regn
direkt efter.

Kombieffekt pellets
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