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Ny säsong, nytt vallår 
och nya möjligheter!
Inget år är det andra likt och det senaste 
året är inget undantag, vädret har stund-
tals gett oss ordentliga smällar men vi har 
också, troligtvis, fått med oss nya erfaren-
heter. Ett nytt år stundar och vi hoppas det 
blir ett ljusare år ur växtodlingssynpunkt. 

I år presenterar vi två nyheter ur OptiVall-
sortimentet, Perfekt och GEV Framgång. 
Perfekt har samma innehåll som Pro men 
rörsvingelhybriden Hykor är utbytt mot 
rörsvingeln Karolina och detsamma gäller 
för GEV Framgång, samma innehåll som 
GEV Kraft men Hykor är utbytt mot 
Karolina. 

Rörsvingeln Karolina har något sämre 
avkastning än Hykor men en lite senare 
mognadstidpunkt som harmonierar bättre 
med de andra arterna i vallblandningarna, 

och precis som Hykor så lämpar sig 
Karolina bäst för fyra skördar. 

Skånefrö har även valt att komplettera sitt 
sortiment med två extra vallblandningar 
ur OptiVall-sortimentet, Rapp och 
GEV Kusefår. Två rena gräsblandningar 
som kompletterar vårt redan breda sorti-
ment. 

Nu blickar vi framåt med förhoppningar 
om ett fantastiskt vallår 2018!

Karin Skoog
Säljare

12 Presentation, arter 
18 Majs
20 Understödjande grödor 
22 Vilt & Fågel - Viltmästaren
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Blandningar för Götaland & Södra Svealand

2018

GräsvallMindre intensiv odling

Klöver

Gräsvall

Legend

Rapp
Hipp Hopp

Sisu Bete
Skritt Bete

2-3 vallår

2-4 vallår
Säker alla jordarter Trygg

Särskilt mossjordar Bore

Med lusern 
& klöver

Lättare jordar med högt 
pH Götaland, Gotland 
och ÖlandMed hundäx-

ing, lusern & 
rödklöver

Premia

Intensiv odling

2-3 skörd/år

3-4 skörd/år De flesta jordarter
Balans
Tixakt

Häst
Konven-
tionellt

De flesta jordar
Bete Skritt Bete

Hipp Hopp
Rapp

Sisu Bete
Skritt Bete

Gräsvall Hipp Hopp
Rapp

(Passar även till slåtter)

Lättare, kalk-
rika jordar 

Gotland och 
Öland

Bete

Bete

Breddat skördefönster

Intensiv Bore

Slåtter

Slåtter

Klöver Optifår

2-4 vallår
Baserat på 
rörsvingel

Delikat
Gourmet

Slåtter

Mindre intensiv
 odling 

De flesta jordar

BeteIntensivODLINGSSÄTT GräsvallKlöver

Perfekt Nyhet 2018!

3-4 skörd/år 
Pro

Med 
lusern & 
klöver

Lättare jordar med 
högt pH Götaland, 
Gotland och Öland

2-3 vallår

Får &
Lamm 
Konven-
tionellt

Mjölk & 
kött
Konven-
tionellt

Svealand

Götaland

Syd
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Konventionell intensiv slåttervall
Delikat

Gourmet

Trygg

Balans

Tixakt

Pro

Perfekt

      Konventionell mindre intensiv vall, klöver
Legend

Optifår

Konventionell gräsvall
Rapp *

Hipp Hopp

Konventionell betesvall
Sisu Bete

Skritt Bete

       GEV = Godkänd Ekologisk blandning
GEV Kraft

GEV Framgång

GEV Kvalitet

GEV Stabil

GEV Kusefår *

GEV Speed Bete

GEV Universal Bete

                          -blandningar

Härdig

Gräsvall
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Lathund 2018

Blandning

Bete

Intensiv

ODLINGSSÄTT 

Gräsvall

Klöver

Nyhet 2018!

Nyhet 2018!

* = Ny i Skånefrö-sortimentet. 
Rek. utsädesmängd: vall 24 kg/ha och bete 28 kg/ha. Levereras i 20 kg förp. om inte annat anges. Specialbland-
ningar i samråd med kund. Beställd kvantitet minst 300 kg, ingen returrätt. Levererad kvantitet faktureras max 
+5% på beställd mängd. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar på befintliga bland-
ningar p.g.a. sorters begränsade tillgång. 

Kantzon

50  20  15   10 5  

42 10 20  15   10 3  

50   30    15 5 

40   30 13   12 5  

40   30 20   10   

40   20 10   10 5 15  

40  20  10   10 5 15

50 25   10   10 5  

40 25   20    15

50 35   15  

60 40         

20 30   20 10 10  10  

25 25   20 15 15    

40   20 10   10 5 15 

40  20  10   10 5 15

50  20  15   10 5

40 28   15   12 5  

60 40 

10 20   35 15 12  8  

20 28   22 10 12  8  

47 30   15   8   

35 30  15 20      

    30  70
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Blandning med vår rörsvingel Karolina. Speci-
ellt utvald för att ge dig hög avkastning i kom-
bination med en senare mognad än Hykor. 
Därtill några av marknadens bästa röd- och 
vitklöversorter. Ger dig en högre säkerhet med 
ett breddat skördefönster. 

För 2-4 årig vall i ett 3-skördesystem. (Vid 
gynsamma förutsätt. även 4 skördar).

Delikat 

Eng.
rajgräs
Kentaur 
Mathilde
Herbal

   50%

Vitklöver
Bombus,    
Klondike

20%

Rödklöver
Taifun
Rozeta

Timotej
Rhonia
Lischka

15%

Rörsvingel
Karolina

5%10%

En intensiv blandning med ett flertal gräs-
sorter som passar de flesta jordar för säker 
uthållighet. Något lägre andel vitklöver. 

För 2-3 årig vall i ett 3-4 skördesystem.  
(Vid gynsamma förutsätt. även 4 skördar).

42%

Vitklöver
Bombus
Klondike

15%

Ängssvingel
Lipoche Timotej

Rhonia
Lischka

3%

20%

10%

Rödklöver
Taifun
Rozeta
 

Gourmet

Rörsvingel 
Karolina

10%

Eng.rajgräs
Kentaur, Mathilde, Herbal

Begränsad andel klöver till häst. OBS! Alsikeklöver är giftigt för häst.

Mjölkkor

Får

Häst

Högre proteinhalt och 
högre smaklighet

Mer klöver

Med rödklöver finns östrogenrisker vid för höga inblandningar. Vid högdräktighet, 
samt veckan före och under betäckning är det en fördel om andelen hålls låg. 
Övriga tider på året går bra. Tillsätt gärna lite svartkämpar, kärringtand och ev. cikoria 
som är bra mot parasiter och ökar fodrets smaklighet. Vitklöver fungerar alltid bra.

Ökat grovfoderintag
ger mer energi

Mer mjölk

Hur fungerar klöver i min blandning?

vårutsäde Lathund & OptiVall Intensiv

Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar 
d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet 

i ett bredare skördefönster.

Breddat skördefönster



6 Bäst på allt som gror!

Konventionell slåttervall
För intensiv odling

Komb. rörsvingel/lusern ger en högavkast-

ande, uthållig och torktålig vall. Den höga 

baljväxtandelen borgar för ett proteinrikt 

grovfoder. 
Lusern utnyttjas bäst på väldränerade 

jordar med högt pH. Rörsvingeln Karolina 

ger vallen ett bredare skördefönster.

Passar för intensiv odling, 2-4 vallår i 

3-skördesystem. (Vid goda förutsätt-

ningar 4 skördar). Passar extra bra för 

Öland, Gotland och Götaland.

Eng. rajgräs
Kentaur
Mathilde

Herbal

Vitklöver
Bombus
Klondike
Jura  

Rödklöver
Taifun 

Rozeta

Timotej
Rhonia
Lischka
Switch

Rörsvingel
Karolina

Blålusern
Radius
Galaxie Max  Perfekt

Nyhet 2018!

Trygg 

Bra val i kärva lägen! Ger en extremt härdig
vall där Hykor tillsammans med timotej skap-
ar möjligheter för en långlivad vall med ett 
högkvalitativt grovfoder år efter år. 

Passar för intensiv vallodling och skall skörd-
as minst 3 ggr/år för att nå effekt av Hykors 
goda egenskaper.  

Eng.rajgräs
Kentaur, Mathilde, Herbal

   40%

Vitklöver
Bombus, Klondike 

30%

Rödklöver
Taifun, Rozeta

Timotej
Lischka
Switch 

13%
Rörsvingel-

hybrid
Hykor

5%12%

Balans 

Högavkastande balanserad vallblandning 
med Hykor och eng. rajgräs, för god smak-
lighet och en bra start på vallen. Intensiv 
blandning som kräver minst 3 skördar/år. 
Innehåller något lägre baljväxtandel och pas-
sar utmärkt där klöver är mer lättetablerad. 

Passar för mjölkproduktion.

50%

Vitklöver
Bombus, Klondike  

30%

Rödklöver
Taifun, Rozeta

Rör-
svingel-

hybrid
Hykor

5%15%
Timotej
Rhonia
Lischka

40%

15%

10%

20%
10% 5%
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Tixakt

Rörsvingelhybrid
Hykor

40%

30%

Rödklöver
Taifun, Rozeta

 Timotej
  Rhonia
  Lischka
Grindstad

20%
Eng.rajgräs
Kentaur
Mathilde
Herbal

10%

Flerårig klövergräsblandning, anpassad för 
intensiv produktion.

För 2-3 åriga vallar som skördas 3 ggr/år. 
En blandning med endast rödklöver som 
baljväxt.

En 2-3 årig slåttervall med lusern som bidrar 
med bättre torktålighet, högre avkastning och
högre råprotein. Passar särskilt bra till dig med
stort behov av extra protein i foderstaten. 
Lusern utnyttjas bäst på lättare jordar med 
högt pH-värde. 

Lämplig för ensilage i ett 3-skördesystem och 
passar bra för Öland, Gotland och Götaland.

Eng.rajgräs
Kentaur
Mathilde
Herbal

  40%

Vitklöver
Bombus
Klondike   

10%

Rödklöver
Taifun 
Rozeta

Timotej
Lischka
Rhonia
Switch

15%
Rörsvingel-
hybrid
Hykor

10%
20%

Blålusern
Radius, Galaxie Max  

5%

Pro

Legend

En klassisk slåttervall för mjölk-/köttproduktion.
Innehåller en högre andel timotej i komb. med 
ängssvingel och en lägre andel eng.rajgräs. 

En populär härdig allroundblandning för 2-3 
skördar/år. Kombination av röd-/vitklöver 
borgar för en jämn baljväxtandel över åren. 
Kan efterbetas.

   50%

Vitklöver
Bombus 
Klondike

25%

Rödklöver
Taifun 
Rozeta

Timotej
Rhonia
Lischka

5%10%
Ängs-
svingel
Lipoche
Preval

10%

Eng.rajgräs
Kentaur 
Mathilde
Herbal

Intensiv slåttervall till får med en kombination 
av gräs och vitklöver som ger ett näringsrikt 
foder med låga halter av östrogena ämnen.

2-3 årig vall som går att efterbetas. 

Optifår

Eng.rajgräs
Kentaur 
Herbal

40%Ängs-
svingel 
Lipoche 
Preval

Timotej
Rhonia
Lischka

20%

25%

15%

Vitklöver
Bombus
Klondike

Slåttervall mindre intensiv, klöver

vårutsäde OptiVall Intensiv
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Perfekt mix för dig som skall skörda hö eller 
arbetar med hösilage. Uthållig och säker 
gräsblandning som passar till de flesta jordar 
och snabbt torkar upp på sträng. Väl an-
passad för 2-skördesystem och passar bra 
till häst och får.

   60%

Ängssvingel
Lipoche 
Preval   

Timotej
Rhonia
Lischka
Switch

40%

Hipp Hopp

Uthållig betesvall för de flesta lägen. En fler-
årig vall som ger ett bra bete genom hela 
säsongen. Kan med fördel användas till slått-
er vid första skörd för bättre tramptålighet och 
hållbarhet. Passande för de flesta mjölk- och 
köttdjur samt får. Kan även användas som 
slåttervall till får. 10 kg/förp.

Sisu Bete

Uthållig flerårig betesvall av gräs anpassad 
till hästbete. Innehåller ingen klöver med 
östrogena ämnen som kan leda till fertili-
tets-störningar. Vallen ger en tät mattbildan-
de gräsvall och tål bete bra. Första skörden 
kan även användas till slåtter. 10 kg/förp.

Skritt Bete

Ängssvingel
Lipoche, Preval

   20%

Vitklöver
Klondike, Abercrest     

10%

Ängsgröe
Timotej
Rhonia, Lischka

20% Eng.rajgräs
Kentaur
Indicus

10%10%

30%
Rödsvingel
Reverent Eng.rajgräs

Kentaur
Indicus 
Herbal

Rödsvingel
Reverent

   25%
Ängsgröe

15%
15%

20%25%
Ängssvingel
Lipoche, Preval 

Timotej
Rhonia, Lischka

Högavkastande gräsvall med eng.rajgräs. 
För intensiv skörd i rätt tid. För bibehållen 
smaklighet till häst är skördetidpunkten viktig.

2-3 vallår med skörd 2-3 ggr/år. 
Kan efterbetas.

Ängssvingel
Lipoche 
Preval   

Timotej
Rhonia
Lischka

Rapp

Eng.
rajgräs
Kentaur
Herbal

Gräsvall

Betesvall

50%35%

15%
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Klöver

GEV Speed Bete
GEV Universal Bete

Med 
lusern 
& klöver

Lättare jordar med 
högt pH Götaland, 
Gotland och Öland

GEV Kraft
Intensiv 
odling

2-3 
skörd/år

3-4 
skörd/år 

Bete

Götaland & södra Svealand 2018!

De flesta 
jordar

            Får & 
Lammproduktion

 Mjölk- & 
köttproduktion

Slåtter

Mindre 
intensiv 
odling,

2-3 
vallår 

Breddat
skörde-
fönster

2-4 vallår
Baserat på rörsvingel GEV Kvalitet

3 
skörd/år 

GEV Svealand

Götaland

Syd

GEV Stabil

vårutsäde OptiVall gräs, bete & GEV

Med 
lusern 
& klöver

Lättare jordar med 
högt pH Götaland, 
Gotland och Öland

GEV Framgång

Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar 
oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan 
förekomma p g a frötillgång.

GEV Speed Bete
GEV Universal Bete

Gräsvall GEV Kusefår

Bete Passar även till slåtter

Slåtter

 GEV = Godkänd ekologisk vallblandning

GEV

GEV

Nyhet 2018!

BeteIntensivODLINGSSÄTT GräsvallKlöver

En flerårig säker gräsblandning. 

Passar till häst, får och de flesta 

jordar. En lättorkad vall, säker 

till ensilage och hö. 

Intensiv, skördas 1-2 ggr/år. 

GEV Kusefår
Ängssvingel

Preval

60%40%
Timotej
Lischka 
Rhonia
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Proteinrik högavkastande vall med lusern för 
hög och jämn baljväxtandel under vallens 
liggtid. Lusern bidrar med högt protein, bättre 
torktålighet och hög avkastning. Rörsvingeln 
Karolina ger vallen en god återväxt och bred-
are skördefönster.

   15%
10%10%

40%20%

5%

Blålusern
Radius, Galaxie Max

Timotej
Lischka
Rhonia
Switch

Eng.rajgräs
Kentaur
Calibra

Rörsvingel
Karolina

Rödklöver
Rozeta
Taifun

Vitklöver
Bombus,
Jura
Klondike

GEV Framgång

Intensiv odling

Götaland & södra Svealand 2018!
GEV

Intensiv uthållig blandning som ger dig en hög 
säkerhet och ett bredare skördefönster. Inne-
håller rörsvingeln Karolina som kombinerar hög 
avkastning med en senare mognad än Hykor. 

Skördas 3 ggr/år. (Vid gynsamma förutsättn. 4 ggr/år).

GEV Kvalitet

Rörsvingel
Karolina

Rödklöver
Rozeta
Taifun

Vitklöver
Bombus Eng.rajgräs

Kentaur
Indicus

50%

10%5%

20%
15%

Timotej
Rhonia 
Lischka

Svealand

Götaland

Syd Bete

Intensiv

Klöver

Gräsvall

Odlingssätt

GEV Stabil  

Härdig slåtterblandning för 2-3-åriga vallar 
som skördas 2-3 ggr/år. Används till ensi-
lage. Röd-/vitklöver ger en jämn baljväxtan-
del, som särkerställer kväveförsörjningen 
under vallens liggtid. Passar till mjölk-/
köttproduktion.

40%12% 5%

15%
28%Ängssvingel

Preval
Lipoche

Timotej
Rhonia,
Lischka

Eng.rajgräs
Kentaur, Calibra

Vitklöver
Bombus, Abercrest

Rödklöver
Taifun
Rozeta

Mindre intensiv 
odling med 

klöver

En vall med lusern för en hög och jämn balj-
växtandel under hela dess liggtid. Lusern 
bidrar med högt protein, bättre torktålighet 
och högre totalavkastning i de regioner där 
lusern trivs. Skördas minst 3 ggr/år.

   15%
10%

10%

40%20%

5%

Blålusern
Radius, Galaxie Max

Timotej
Lischka
Rhonia
Switch

Eng.rajgräs
Kentaur
Calibra

Rörsvingel-
hybrid
Hykor

Rödklöver
Rozeta
Taifun

Vitklöver
Bombus,
Abercrest

GEV Kraft

Nyhet 2018!
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En GEV-blandning för dig med intensivt bete. 
Den högre andelen eng.rajgräs bidrar till en 
snabbare återväxt. Passar till mjölk-, kött- och 
fårproduktion.

   10%

15%
12%

35%
20%

8%

Vitklöver
Abercrest
Bombus

Timotej
Rhonia
Lischka

Eng.rajgräs
Kentaur 
Indicus
Calibra

Ängssvingel
Lipoche
Preval

Ängsgröe

Rödsvingel
Reverent

Betesvall
GEV Speed Bete GEV Universal Bete

En uthållig universalblandning för flerårig 
betesvall som passar de allra flesta lägen. 
Lämplig till mjölk-, kött- och fårproduktion. 
Kan med fördel användas till slåttervall vid 
får- och lammproduktion. 

Ängs-
gröe

20%
10%

8%

22%
28%

Rödsvingel
Reverent 12%

Ängssvingel
Lifara, Preval
           

Timotej
Lischka, Rhonia

Eng.rajgräs
Kentaur
Calibra
Indicus

Vitklöver
Abercrest 
Bombus

Härdig 

Blandvall för 2-åriga vallar i ett 3-skördesystem i lite tuffare klimat. Mycket pop-ulär allroundblandning. 
Rek. utsädesmängd 
24 kg/ha.

47%

8%

15%

30%

Ängs-
svingel
Lifara
Lipoche

Timotej
Lischka
Switch

Eng.rajgräs
Herbal
Kentaur

Rödklöver
Rozeta
Taifun

Gräsvall

Ren gräsblandning för 2-3-årigavallar. Lätt etablerad med bra återväxt som tål betning. Till ensilage/
hösilage i 3-skördesystem.Rek. utsädesmängd 
24 kg/ha. 

35%
15%

30%
20%

Ängssvingel
Lifara
Lipoche

Timotej
Lischka
Switch

Eng.
rajgräs
Herbal
Kentaur

Rörsvingel-
hybrid
Hykor

Kantzon  

Blandning för extensiva ytor. Snabbetablerad med eng.rajgräs. Passar som fånggröda. Önskas baljväxt-inslag blandas vit- och/eller rödklöver in separat av kund. Rek. utsädesmängd 
7-20 kg/ha. 10 kg/förp.

Eng.rajgräs
Kentaur

70%
  30%

Rödsvingel
Reverent

GEV Stabil  

Bete
IntensivODLINGSSÄTT GräsvallKlöver

vårutsäde GEV OptiVall
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Rödklöver består av två typer, en diploid och en tetraploid. Den diploida typen ger 
en lägre avkastning men har en högre odlingssäkerhet och den tetraploida ger en 
hög avkastning men har något lägre odlingssäkerhet.

Rödklöver
Vår mest odlade vallbaljväxt
Bidrar till ett mer proteinrikt vallfoder
Passar bäst i tvååriga vallar med ett tvåskördesystem

Rozeta (2n) 
Finns även som EKO
Tidig diploid med hög total torrsubstans-
skörd och god återväxtförmåga. Särskilt 
hög andraskörd både 1:a och 2:a vallåret.

Ostro (4n)
Mycket tidig sort med fantastisk hög 
avkastning. Riktigt god återväxt efter 
första skörd.

Rödklöver delas in i tidiga, medelsena, och sena sorter. Tidiga 
passar bättre för Götaland och sena för Norra Svealand och Norrland.

Tetraploid, tidig med hög totalskörd. 
Extremt hög andraskörd båda vallåren, 
stark återväxt.

Taifun (4n) 
Finns även som EKO 

Ilte (4n) 
Sen vinterhärdig sort med god 
återväxtförmåga.

Valltabellerna med årets resultat finns på vår hemsida.

Alsikeklöver
Härdig
Passar för jordar med  
lågt pH.
OBS! Giftig för häst

Frida

En tetraploid sort med 
god anpassningsförmåga 
för hela landet.
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vårutsäde Baljväxter

Vitklöver
Smaklig
Härdig och uthållig
God återväxt, jämn baljväxtandel över åren
Sprider sig via utlöpare

Vitklöver består av stora- och 
småbladiga typer. Den stora bladtypen 
är högväxt och passar bäst till slåtter. 
Den småbladiga lämpar sig bättre för 
bete.

Småbladig vitklöver med mycket god 
uthållighet. Jämn utveckling mellan åren 
och skördar. Idealisk för långliggande val-
lar som utnyttjas till bete.

Klondike 
Flexibel storbladig, passar bra i både 
slåtter- och betesblandningar. Har ett 
upprätt växtsätt med snabb återväxt 
och mycket hög total torrsubstansskörd.

Bombus 
Finns även som EKO
Stor bladtyp. Mycket god återväxtförmåga 
och hög total torrsubstansskörd.

Abercrest 
Finns även som EKO

Valltabellerna med årets resultat finns på vår hemsida.

Blålusern
Högt proteininnehåll
Aggressiv
Torktålig
Kräver ett högt pH
Långsam etablering

Ger hög skörd
och ett näringsrikt 

ensilage!

Medeltidig med upprätt stjälk och riklig 
blomning. Bra motståndskraft vid kalla 
köldperioder i samband med frösättning 
(förhindrar drösning). Utmärker sig för sin 
resistens mot vissnesjuka. Rek. i både 
renbestånd och blandning med gräs för sin 
höga torrsubstansskörd och goda skörde-
stabilitet under vegetationstiden.

Radius
Högpresterande lusernblandning med sort-
erna Galaxie och Timbale. Ger en säker och 
hög avkastning med en stor mängd protein. 
Sorterna har hög sjukdomsprofil med god 
motståndskraft mot rotröta, vissnesjuka och 
nematoder. Utsädet är ympat med Nitragin 
för ökad kvävefixering. 

Galaxie Max (Galaxie 55% & Timbale 45%)
NYHET 2018!
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Lischka
Finns även som EKO
Timotej med mycket god uthållighet jämnt 
fördelat på alla delskördar. Passar bra i 
ett treskördesystem för sin goda återväxt. 

Switch
Finns även som EKO
Tidig sort med hög förstaskörd.

Rhonia
Finns även som EKO
Hög halt av smältbart råprotein, sen mog-
nad med god vinterhärdighet och hög 
konkurrenskraft. Perfekt i samodling med 
ängs-/rörsvingel. God återväxt och hög 
avkastning speciellt i första skörden under 
1:a vallåret.

Timotej
Tuvbildande och uthållig
Smaklig
God stråstyrka och vinterhärdighet

Vårt viktigaste och mest tåliga vallgräs!

14

Rörsvingel/
Rörsvingelhybrid

Uthållig och härdig
God återväxtförmåga
Kräver minst 3 skördar/år

Hykor  
Finns även som EKO
Tuvbildande gräs med styrkan i uthållighet 
och avkastning vallår 2-3. God vinterhärd-
ighet, god torktålighet och lik ängssvingel. 
Ingen stråförekomst i återväxterna. 
Mycket viktigt med rätt skördetidpunkt för
att uppnå maximal effekt av energi och 
smaklighet. 

Karolina
Finns även som EKO
Högavkastande rörsvingel för hela 
Sverige med särskilt goda kvaliteter av 
uthållighet, energi- och proteinhalt samt 
god smältbarhet. Dess sena mognad 
medför en bibehållen kvalitet i ett bred-
are skördefönster och kompletterar där-
med rörsvingelhybriden Hykor.

Ger en 
mycket hög 
TS-skörd
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Ängssvingel
Uthållig
Snabb utveckling
God vinterhärdighet och återväxtförmåga

Lifara 
Hög och jämn avkastning och med god återväxtförmåga.

Utmärker sig för sin höga totala ts-skörd. Styrkan hos 
Lipoche ligger i dess goda uthållighet och höga åter-
växtskördar.

Preval  
Finns även som EKO
Utmärker sig för sin stora totala avkastning, särskilt 
första val l året, och mycket goda återväxtförmåga.

Lipoche
Finns även som EKO

vårutsäde Gräs

Engelskt rajgräs
Högavkastande
Snabb etablering
Tuvbildande, både betes- och slåttergräs

Kentaur (4n) 
Finns även som EKO
Medelsen, god vinterhärdighet och 
överlägsen avkastningspotential.

Herbal (4n)

Sen vinterhärdig sort med mycket god 
återväxtförmåga.

Mathilde (4n)
Medelsen sort med god ts-skörd och 
god återväxtförmåga. Valltabellerna med årets resultat finns på vår hemsida.
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Rajsvingel
Snabb etablering
Hög smältbarhet
Korsning mellan eng.rajgräs 
och ängssvingel
Rajsvingel i kombination med eng.rajgräs 
och ängssvingel ger höga näringsvärden

Av samma typ som Perun, med tidigare 
mognad. Används till slåtterblandningar 
där man önskar tidig och hög första skörd.

Korsning mellan ängssvingel och italienskt 
rajgräs. Lik italienskt rajgräs med bättre vin-
terhärdighet. Överträffar eng.rajgräs första 
vallåret samt mycket hög avkastning även 
andra vallåret. Passar bra till ensilering ihop 
med eng. rajgräs, timotej, ängssvingel och 
rödklöver.

PerunAchilles

Westerwoldiskt rajgräs
Ettårigt gräs
Hög torrsubstansskörd

Kan odlas som skyddsgröda för vallinsådd!

Mowester  Medeltidig med mycket hög avkastning och god återväxtförmåga

Lemnos  Sort med mycket jämn avkastning.

Italienskt rajgräs
Bredbladigt gräs för ettåriga vallar. Turgo  Snabb etablering, mycket hög

 totalavkastning och god återväxtförmåga.
(Ej lämplig som skyddsgröda i vallinsådd).

Rödsvingel
Tramptålig
Torktålig

Reverent  Långa utlöpare, god uthållig-
het och jämn hög skörd. Reverent är 
vinterhärdig och bildar en tät matta som 
är tålig mot betestramp.

Gräs för bete och grönyta!

Valltabellerna med årets resultat finns på vår hemsida.
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Hundäxing
Tuvbildande och torktålig
Aggressiv

Diceros  Uthållig sort med hög total avkastning.

Ängsgröe
Tramptålig
Bildar en tät matta
Härdig med tiden

Balin  
Betestålig och härdig sort.

Hundäxing och lusern är bra samodlingspartners!

Vårt viktigaste betesgräs som används mycket till grönytor!

17

vårutsäde Gräs
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90 000 - 110 000 kärnor/ha, 50 000 kärnor/förp.

Monty
(FAO 190)  Mycket goda odlingsegenskaper och särskilt hög total-

skörd. En robust planta, med snabb våretablering. 
Utmärkt sort för dig som vill uppnå maximalt utbyte per 
hektar kombinerat med god total smältbarhet. 

Ambition 
(FAO 180) Toppsort för odling på de flesta platser där majs odlas.

Säkert och bra val för användning till ensilage eller kärn-
majs med högt stärkelseinnehåll och mycket hög stärk-
elseskörd. Är stresstolerant med utmärkt stjälkstyrka.

Osterbi CS 
(FAO 200) Något senare sort med särskilt hög stärkelseskörd och 

mycket god smältbarhet. Relativt lång, utmärkta stjälke-
genskaper och frisk sort med god sjukdomsresistens. 
För dig med stora krav på ditt ensilage, både när det 
gäller mängd och fodervärde.

Asgaard 
(FAO 205) Förädlad sort för högmjölkande kor med hög kvalitets-

profil. Mycket hög torrsubstans-, stärkelseskörd och 
fodervärde. Snabb vårutveckling och medeltidig blomning. 
Mycket stora och vältäckta kolvar.

Activate 
(FAO 150) Sätter nya gränser för odlingssäkerhet på kalla lokaler. 

Utmärker sig för sin tidiga mognad och mycket goda 
smältbarhet i kombination med en hög stärkelseskörd. 
För tidig skörd och lite senare sådd.

Reservation för ändring av majssorter under säsong.

Majs

Emmerson 
(FAO 150) Extremt tidig, odling kan ske på något nordligare och 

kalla lokaler. Hög skörd och utmärkt fiberkvalitet. Kolven 
mognar extremt tidigt och restplantan avmognar snabbt. 
Mycket väl anpassad till platser där tidig skörd önskas 
eller där sådden sker sent.

Majs ger ett smakfullt och energirikt grovfoder!

• Extremt tidig
• Utmärkt fiberkvalitet
• Hög stärkelsehalt

• Tidig mognad 
• God smältbarhet
• Odlingssäker på kalla lokaler

• Tidig 
• Robust
• Hög stärkelseskörd

• Hög totalskörd
• Snabb våretablering
• God smältbarhet

• Hög Ts-skörd
• God smältbarhet
• Senare sort

• Hög kvalitetsprofil
• Mycket hög stärkelseskörd
• Stora och väl täckta kolvar
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Håll utkik påhemsidan efter januari för uppdateringar av våra majssorter!

vårutsäde Majs

Utsädesrekommendationer
Varm lokal Kall lokal

plantor/m2 fpn/ha*

Tidig sådd   8,0-9,0   1,7-1,9  6,5-7,5  1,4-1,6
Sen sådd   7,0-8,0   1,5-1,7  6,0-7,0  1,3-1,5

Se sortinformation för klassificering tidig/sen sort. 
* = Utsädesmängd beräknad vid 95% fältgrobarhet.

plantor/m2 fpn/ha*

Sort Ts-skörd,
kg/ha

Stärkelse-
skörd, kg/

ha

Ts-halt, 
% 

Energi 
MJ/kg i 
ts, %

Stärkelse- 
halt, % 

NDF, 
i ts, %

iNDF 
andel i 
NDF, %

Beethoven
(mätare)

15 080 4 770 34,1 11 30,4 45 19,1

Emmerson 91 105 +5,1 +0,1 +5,8 -2,7 -1,4
Activate 88 94 +3,8 +0,1 +3,7 -2,7 -1,3
Ambition 94 103 +2,1 +0,1 +2,9 -2 -0,7
Asgaard 102 109 -0,3 +/-0 +1,8 -0,8 -0,2
Osterbi CS 102  101 -1 +/-0 -0,7 -0,4 -1,3

* *
Majs år 2012-2016

Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2011-2015, (alla län utom F). * = skörd rel.tal mätare Beethoven = 100. 

Bethoveen 
(mätare)

15 250 5 040 33,7 10,9 31,7 43,6 17,9

Monty 100 105 -0,9 +/-0 +1,7 -0,9 -1,4

År 2011-2015

Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2012-2016, (alla län utom F). * = skörd rel.tal mätare Beethoven = 100. 

Sort  2012 2013 2014 2015 2016

Beethoven (mätare) 4160 5060 6810 2990 4770
Activate  87 98 97 104 109
Ambition  101 109 100 98 110
Asgaard  - 104 116 113 101
Osterbi CS  - 125 102 82 92
Emmerson  - - 104 110 106
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2012-2016, (alla län förutom F). 
Skörd rel.tal mätare Beethoven = 100.

Stärkelseskörd 2012-2016
År

Tips! FAO-talet berättar hur sorterna grupperar sig mognadsmässigt. För att få en mer exakt bild är ts-halterna ett komplement, ju högre ts-halt desto tidigare mognad. 
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Gul sötväppling Flerårig betes-, grönfoder- och gröngödslingsväxt med stor jordförbät-
trande förmåga. Mycket torkresistent. Rek. utsädesmängd 20-30 kg/ha.

Snabbväxande, ettårig baljväxt med ett tätväxande, aggressivt växtsätt. 
Stort rotsystem och mycket grönmassa. Fryser bort vid -100 C. Kan till 
viss del infekteras av ärtrotröta. Rek. utsädesmängd 60 kg/ha.

Fodervicker

Baljväxt

Ett högvuxet, vassliknande gräs som tål både torka och översvämning. 
Kraftiga utlöpare. Kan användas som foder, fiber eller energi. 
Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha.

Rörflen

Emerald ger stor skörd, är mycket proteinrik och 
uppskattas av viltet. Rek. utsädesmängd 8-12 kg/ha. 

Grüner Angeliter foder direkt som grönmassa och indirekt genom alla 
insekter som trivs i kålväxterna. Har magisk effekt på allt vilt. 
Rek. utsädesmängd 6-8 kg/ha.

Fodermärgkål

Foderraps

Grönfoderväxt

Gräs

Understödjande gröda

Blodklöver Ettårig klöver med kraftigt rotsystem som blommar juni-sep. Slås med 
fördel en gång för att förlänga växttiden och motverka ogräs. Lockar bin 
och andra insekter, även uppskattad av viltet. 
Rek. utsädesmängd 20 kg/ha. 

Persisk klöver Ettårig klöver som konkurrerar bra med ogräs och som går relativt snabbt 
i blom. Den blommar länge och attraherar insekter. Bör putsas minst en 
gång, gärna flera, under säsongen för att förlänga blomningen. Även 
uppskattad av viltet. Rek. utsädesmängd 20 kg/ha.

Flerårig baljväxt med mycket kraftigt rotsystem och djupgående pålrot. 
Anses hålla parasittrycket lågt i djuren. Bör ympas med bakteriekultur 
för att säkerställa etableringen. Rek. utsädesmängd 3-5 kg/ha.

Käringtand

Mycket hög tillväxt på våren och ett bra förfruktsvärde p g a sin snabba 
kväveleverans. Tål upp till -150 C vid sådd från sen aug-mitten av sep. 
Vid för tidig sådd finns risk för utvintring. Kan till viss grad infekteras av 
ärtrotröta och ha en viss alleopatisk verkan.  
Rek. utsädesmängd 45-50 kg/ha.

Luddvicker

Lågväxande, krypande klöverart med god marktäckande förmåga. Ettårig
baljväxt som kan övervintra om sådd sker från jul-sep. 
Rek. utsädesmängd 20 kg/ha.

Subklöver

Grödor för biologisk mångfald
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Cikoria Flerårig, mycket smaklig ört med högt fodervärde, speciellt till idisslare. 
Håller parasittrycket lågt och trivs på bördigare jordar. 
Rek. utsädesmängd 5 kg/ha.

Dragväxt för pollinerande insekter, gröngödsling och viltåker. Snabb-
växande och god ogräskonkurrent. Hög pollenproduktion och ger god 
honungsskörd. Rek. utsädesmängd 12-15 kg/ha.

Honungsört

Svartkämpar Djuprotad, betestålig ört med ett smakligt bete. Tramp- och torktålig. 
För ensilering och grönkonservering. Rek. utsädesmängd 2-5 kg/ha.

Kummin Tramptålig uthållig betesväxt. Anses ha dietiska egenskaper. Ger en 
angenäm lukt åt hö och ensilage.  Rek. utsädesmängd 1-3 kg/ha.

Örter

Fodersockerbeta

Enermax

Vitsenap   

Oljerättika 

Fång- & Nematodsanerande gröda 

Sorter av klass 1 och 2. För sanering av nematoder eller som fånggröda. 
Rek. utsädesmängd 10-25 kg/ha.

Sorter av klass 1 och 2. För sanering av nematoder eller som fånggröda 
samt mot rostringar i potatis. Rek. utsädesmängd 10-25 kg/ha.

Bovete En omtyckt gröda av fältfågel och fröätande fåglar, men som även 
attraherar bin och insekter. Ettårig gröda som sås senare på våren 
(pga frostkänslighet). Rek. utsädesmängd 60-70 kg/ha.

vårutsäde Understödjande gröda

Mycket högavkastande sort. Glatt rot som ger hög renhet. Resistent 
mot Rhizomania. Rek. utsädesmängd 120.000 frö/ha, 100.000 frö/fpn.



22 Bäst på allt som gror!

  10%
Ängs-
svingel

10%

Röd-
svingel

10%
Cikoria 5%
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ört

5%
Timotej

Blålusern

  10%

10%
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10%

Vitklöver
Rödklöver

Eng. 
rajgräs

Viltmästarens Klövvilt
Flerårig och uthållig blandning som genom sin 
mångfald tilltalar klövvilt, småvilt och insekter. 
Grödan ger skydd och föda under större delen 
av året. Viltmästarens Klövvilt har genom sitt 
innehåll av både ettåriga och fleråriga, höga 
och låga arter ett brett användningsområde 
och en rik variation för vilt och insekter. 

Vilt/Fågel

Viltmästarens Fältfågel
 En flerårig blandning som sås 
 på våren. Den ger god fodertill- 
 gång och ett högväxande 
 skydd med många olika 
                   blommande växter. Viltmästarens 
Fältfågel kan med fördel användas både som 
foder och skydd för en mängd viltarter. Innehåller 
blommande växter som i viss mån tillgodoser 
insekternas behov.

  5%

Foder-
  raps

5%

Ängs-
svingel

10%

      Honungsört

10%

Cikoria

Vitsenap

  10%

5%

Vitklöver

15%
5% Wester-

woldiskt
rajgräs

Timotej

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha. 5 kg & 10 kg förp.

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha. 5 kg & 10 kg förp.

10%10%

5%

Bovete
Persisk klöver

Blodklöver

Rödklöver 10%
Blodklöver 5%

Persisk 
klöver

5%

Bovete

10%5%

Käring-
tand

 Viltblandning skall vara 
tilltalande för en mängd 

olika djur, ge ett gott 
foderförråd under hela året, 

och erbjuda ett optimalt skydd. 

Våra blandningar är ett komplement till 
varandra och för bästa foder- och skydds-

värde sås de så att det bildar olika viltzoner.
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Viltmästarens Intensiv
Ettårig blandning som ger en god fodertill-
gång och ett högväxande skydd. 
Viltmästarens Intensiv kan med fördel an-
vändas ensam som en foder- och skydds-
gröda för en mängd vilt.

Rek. utsädesmängd 5-6 kg/ha. 
1 kg & 5 kg förp.

  45%
Vitsenap

15%

      Rödklöver

15%

Fodermärgkål

5%

Foderraps

Honungsört

20%

Viltmästarens Glänta
 En flerårig blandning av lågvux-
 na gräs kombinerat med blod-
 och vitklöver. Viltmästarens 
 Glänta kräver minimal skötsel 
                och kan användas på slänter, utmed skogs-
vägar, diken och hyggesfläckar. Blodklövern kompletterar
vitklövern genom att ge rikligt med foder under insånings-
året och därefter ger vitklövern tillsammans med gräsen 
ett uppskattat bete. Klövern uppskattas också av insekter.

  75%
  15%

Rödsvingel
Fårsvingel

Blod-
klöver Vitklöver

5%  5%

Rek. utsädesmängd 15-40 kg/ha. 5 kg & 20 kg förp.

Vildfågelfrö
Finns i 10 kg & 20 kg/förp.

Fågelmat

Från vårt berömda kvalitetsrenseri 
introducerar vi nu fågelmat i olika former.

 Förpackning
Vildfågelfröblandning 4, 10 & 20 kg
Solrosfrö 3 & 20 kg
Jordnötter 4 kg
Talgbollar 90 g, 6-pack i kartong & 1/4-pall, 
 samt hink om 35 st

Locka fåglarna till din trädgård!

  35%

Havre

  5%

  30%  25% SolrosVete

Hampa

5%
Jordnötter

vårutsäde Viltmästaren


