Odla honungsört som klöverfröodlare

Ett stråk med honungsört intill ett fält med rödklöverfrö. Foto: Thorsten Rahbek
Pedersen
Honungsört, som också kallas honungsfacelia, är en ettårig växt med blå eller lila
blommor som blir ca 70 cm hög. Den har god marktäckande och ogräskvävande
förmåga. Den är inte kvävefixerande och har en god förmåga att ta up växtnäring.
Den har inga kände växtföljdssjukdomar. Honungsört blommar ca 8 veckor efter
sådd.
Etablering, gödsling och ogräsbekämpning: Honungsört trivs på alla jordtyper.
Den kan sås på lucker jord från och med april. Honungsört är mörkergroende och
bör sås på ca 2 cm djup. Det är viktigt att fröet inte släpps för ytligt. Om man
släppt ner fröet på markytan måste man både harva ner fröet lätt och därefter
välta. Det räcker inte bara att välta. Utsädesmängden är cirka 10 kilo per hektar.
Om du radsår bör radavståndet vara ca 12 cm. Honungsört är en ganska
anspråkslös gröda men ge den gärna en startgiva på 20-30 kg kväve per hektar.
Honungsörten dödas av behandling med Basagran M75 medan den klarar av en
behandling med Fokus Ultra eller Select.

Speciellt för rödklöverfröodlare:
Humlor och bin navigerar efter raka linjer i landskapet. Så därför helst ett stråk
med honungsört på vändtegen eller i fältet. Om fältet är stort (mer än ca 8 hektar)
är det en bra idé att så ett stråk i mitten av fältet för att locka bin och humlor ut i
grödan. Honungsörten slås av 3-4 veckor efter full blom för att undvika problem
med spillplantor. Om honungsörten sås i april brukar nedhuggningen kunna ske
när rödklövern närmar sig full blom. Slå inte av honungsörten direkt när de första
blommorna syns i rödklövern. Ett litet stråk med honungsört konkurrerar inte
nämnvärt med grödan och håller kvar humlor och bin i fältet tills rödklövern blir
riktig attraktiv. När det blir dags att slå av honungsörten så gör det på kvällen så
att inte insekterna skadas.
Exempel på placering av stråket med honungsört intill fältet med rödklöverfrö:
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Speciellt för vit- och alsikeklöverfröodlare:
Även vitklöver- och alsikefröodlare bör så honungsört i ett hörn eller en remsa någonstans på
gården. Det behöver inte vara intill fältet med klöverfrö. Man bör då så honungsörten i maj
månad så att den blommar efter vit- och alsikeklövern. På sensommaren bildas de nya
humledrottningarna och de så kallade vinterbina som ska säkerställa pollineringen av nästa års
grödor. Om det inte finns pollen och nektar på sensommaren blir det färre humlesamhällen
året efter och även honungsbina får svårare att överleva vintern. Honungsörten slås av 3-4
veckor efter full blomning för att undvika problem med spillplantor.

