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Träffa Svenska vallföreningen i tältet på Valltorget vid demoodlingarna. På plats finns 

styrelsen och medlemmar representerade. Nedan ger vi dig några tips vad du som 

grovfoderodlare inte ska missa. Väl mött på Borgeby! 

 

 
Viktigast vid valletablering 
Hur etablerar man bäst en vall? På Borgebys jord kan vi jämföra olika metoder bredvid varandra. I 

september  gjordes insådd av en vallfröblandning med baljväxterna lusern, rödklöver och vitklöver i 

höstvete. Ingen ogräsbekämpning utfördes under hösten. Normalt rekommenderas inte så sen 

höstsådd för baljväxterna men vi vill testa gränserna. Kom för att se hur baljväxterna klarat den sena 

sådden och hur ogrässituationen i rutan ser ut och jämför med samma blandning insådd på våren i 

höstvete. Samma vallfröblandning har även vårsåtts med vårkorn som skyddsgröda och som insådd i 

westerwoldiskt rajgräs men även i renbestånd. Redan nu kan du se hur rutorna skiljer i ogräs och 

tillväxt. Du kan även studera etablering av flertalet vallblandningar från både Lantmännens och 

Scandinavian Seeds sortiment. 24 rutor med firmornas val av olika vallblandningar har 

såtts i renbestånd i vår. 

 

Tillväxt på betet 
I år tittar vi närmare på tillväxt av bete. Följ med oss till ekodemoodlingen där vi kan hitta grödor som 

foderraps, lusern, westerwoldiskt rajgräs samt grönråg, som höstråg som sås på våren kan kallas, 

med flera.  

 

Majs av olika de slag 
I år kommer du kunna botanisera bland flera olika typer av majs på Borgeby Fältdagars demofält. 

Utöver ensilagemajs hittar du biogasmajs, där det handlar om en stor ts-avkastning, men även de 

mer värmekrävande sorterna för kärnmajs och sockermajs. Lite mer udda är kanske popcornmajs och 

prydnadsmajs med kärnor i flera olika färger i samma kolv. Demoodlingen hittar du på vägen mellan 

Vallföreningens tält på väg till ekodemoodlingarna. 
 

 

Populära maskindemovisningar 

Maskindemonstrationerna på Borgeby fältdagar visar det senaste inom vallmaskiner,  växtskydds-
prutor och maskinerna för jordbearbetning och sådd.   
 

Nyhet för i år är två olika  demonstrationer för 

jordbearbetning. Med jordbearbetning i fokus på årets 

mässa passar det extra bra att maskindemo 

Jordbearbetning breddas. Resultatet kan studeras efter 

varje maskin. Det finns även vissa möjligheter att provköra 

själv på maskinfirmornas egna  demonstrationsytor.  

 

Var och när?  

Guidad visning med tema etablering  av vallar 
kl. 13:00 båda mässdagarna 

Samling vid Svenska vallföreningens tält 

Var och när? Maskindemovisningar  
Vallskörd.Kl. 10.00 och kl. 15.00 

Växtskyddssprutor. Kl. 11.00 

Grund jordbearbetning. Kl. 12.00 

Djup jordbearbetning och Big six. Kl. 14.00 

Mellangrödor och etablering. Kl. 16.00 
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Med kol och stål i Gropen 
 
I Gropen kan vi med hela rotdjupet framför 
oss lättare utvärdera det vi gjort i markytan. 
 
I Gropen återkommer vi i år till den plats där 

Gropen fanns 2014. 

 
Max med kol  
För vårkorn har tillförseln av organiskt 

material med skörderester, stallgödsel och 

mellangrödor maximerats. Kommer vi se 

skillnaden mot kornet  som haft begränsad 

tillgång på det organiska  materialet?  
 

 
Två års rötter friläggs  
Hur ser en flerårig vall ut 

under jord? Vallen som 

såddes sommaren 2015 

med arterna engelskt 

rajgräs, timotej, 

rörsvingel, rödklöver och 

lusern kan i år studeras i 

form av frilagda rötter  

under ett besök i 

Gropen!  
 
Du hittar även höstraps 

och sockerbetor med 

olika bearbetnings-

alternativ. Har 

rotutvecklingen 

förbättrats av stålet 

genom  jordprofilen? 

 

 

Intressanta seminarier i Axet och Vippan  

 
Seminarietälten hittar nära ingång 3 och 
Stora serveringstältet. Här tipsar vi om ett 
par seminarier där du kan vila benen en 
stund. Fullständiga programmet hittar du på 
www.borgebyfaltdagar.se 
 
 
Öka din lönsamhet med vall i växtföljden 

Skörden av spannmål kan öka om du väljer att 

införa vall i en spannmålsdominerad växtföljd. 

Jordbruksverket har bjudit in forskaren och 

ekonomikonsulten Håkan Rosenqvist för att  

berätta om de intressanta resultat som han 

kommit fram till i projekt. Seminariet 

finansieras med medel från EU:s 

landsbygdsprogram. 

Kl. 15.00 båda dagarna 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ökande byråkrati belastar lantbruket 
Hälften av landets lantbrukare känner sig 

stressade av lantbruksrelaterad lagstiftning 

och  myndighetsutövning. I seminariet 

kommer nya delar av projektresultatet 

presenteras från en undersökning där 47 

lantbrukare fört dagbok över tid som lagts, 

dess kostnad och upplevelsen av myndighets- 

och branschrelaterad administration.  

Christina Lunner Kolstrup, SLU m.fl.  

Kl. 14.00 båda dagarna 

 
Syra till gödsel sparar kväve 
Surgörning av flytgödsel med svavelsyra 

minskar  ammoniakavgången och sparar på så 

sätt lättillgängligt kväve till växterna samtidigt 

som  växternas behov av svavel tillgodoses. 

Resultat från svenska fältförsök visar att 

surgörning kan öka skörden. Erik Sindhöj, 

Gunnar Lundin, RISE och Line Strand, HS 

Konsult, EU-projektet Baltic Slurry 

Kl. 16.00 onsdag 

Var och när? Gropen. 
Välkommen på guidad 

visning med start varje hel 

och halv timme.  
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