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Vårutsäde
2022

2021 års

Försöksresultat

Nyhet Shetty 
                           foderkorn

                    Blommande 
             kantzoner gynnar 
         pollinerande insekter.
-En hjälpinsats i naturens 

kretslopp!
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Precis som året före sattes mycket av till-
växtens förutsättningar på försommaren. 
Juni blev torr och varm med mycket hög 
vattenavdunstning pga starka vindar.
Detta satte grundbulten för en låg skörd på 
vårspannmålen. För trots vår fina sommar 
så kompenserades aldrig våren fullt ut då 
vi saknade välbehövliga regn i rätt tid.
Detta innebär för oss nu att vi har betydligt 
mindre utsäde att röra oss med än normalt.
Vårvete och havre kan eventuellt bli brist-
varor.
 
När det gäller nyheter för 2022 möter vi 
maltkornen: SHETTY, en kommande sort, 
värd att hålla ögonen på och ELLINOR, som 
under året har blivit godkänd för malt inom 
Malt Europé, en av Europas största aktörer 
inom maltindustrin, också den mycket 
intressant inför framtiden.
 
Den allt viktigare inhemska PROTEINOD-
LINGEN, jämte grovfoderframställning på 
fält, drar till sig mycket fokus. Detta medför 
utmaningar för oss alla när intresset från 
konsumenten är högt och vägen till målet 
i nuläget något brokig.
Här spelar faktorerna väder, rätt sortmate-
rial och val av gröda en oerhörd stor bety-

Vårutsäde 2022
”Ett nytt avvikande år står framför oss!” Ett påstående jag 
anser passa i den annorlunda värld vi nu lever och verkar i. 
Men först, vad var utmärkande för odlingsåret 2021?

delse för att få en god skörd som motsvarar 
efterfrågan i alla led.

VALLBLANDNINGAR ligger oss på Skånefrö 
mycket varmt om hjärtat och en ständig 
utveckling pågår. Vallen fortsätter försvara 
sin plats i växtföljden och är en stark faktor 
att räkna med både nu och i framtiden. 
I år förenklar SJV (Statens Jordbruksverk) 
reglerna för den ekologiska odlingen. 
Alla blandningar oavsett vallfrö-/strå-/
trindsäd, ska bestå av 70 % ekologiskt ma-
terial och 30 % konventionellt och samma 
sort får inte förekomma i blandningen som 
både ekologisk och konventionell.
 
Slutligen har vi våra ”APOTEKSVAROR”
som sväller ytterligare, både på gott och 
ont. Det kan tilläggas att vi har svenskod-
lade fröer såsom röd- och vitklöver, som 
verkar i samklang med svensk natur och 
vår stora erfarenhet och kunskap sedan 
generationer tillbaka.

Var försiktig med att prova för många 
oprovade sorter/arter, det kan straffa 
sig. I värsta fall kan det sluta med 
en invasiv art på dina fält.
  
Lycka till med odlingsåret 2022!
Claes-Göran Henriksson
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Maltkorn

Rek. utsädesmängd 170-200 kg/ha 
Förp: 50 kg/700 kg

Vi tecknar kontrakt på maltkorn. 
Kontakta din säljare för mer information! 

RGT Planet
Hög avkastning
Mjöldagg & Nematodresistent

Laureate

KWS Irina
Internationellt flexibelt maltkorn
Stabil toppskörd
Utmärkta stråegenskaper
Mjöldagg & Nematodresistent
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Hög avkastning
Stabil under skiftande väder
Långt stabilt strå

Finns även som EKO!

Ellinor

Stairway
Högavkastande
Långt strå med bra stråstyrka
Bra motståndskraft mot sjukdomar

Hambo
Hög avkastning
Goda kärnegenskaper
Tidig mognad

Foderkorn
Nyhet!

Hög avkastning
Öl- & Whiskeymalt

Shetty
Mycket högavkastande
Bra kärnkvalitet
Bra motståndskraft mot 
sjukdomar 

Vårkorn
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Källa: Officiella försök 2019-2021. Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina, LmS Dragoon och Laureate) = 100
* = 100 = Helt upprätt bestånd 0 = Helt liggande bestånd.

Sortegenskaper Sverige, 
3-års snitt, behandlat 

Rek. utsädesmängd 170-200 kg/ha.  Förp: 50 kg/700 kg
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Vårutsäde - Vårkorn

Relativ kärnskörd, 3-års snitt behandlat

Källa: Officiella försök 2019-2021, rel.tal. jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT 
Planet, KWS Irina, LmS Dragoon och Laureate) = 100.

År 2019-2021  Område 	 Merskörd
	 	 	 	 	 fungbeh.
Sort	 	 	 	 	 Sverige

Syntetisk mätare 8627 7277 7638 520
Shetty Nyhet! 107 113 107 681
Ellinor  102 103 102 475

Hambo  98 101 96 448
KWS Irina  97 99 98 582
Laureate  102 101 102 449
RGT Planet  101 106 98 570

Stairway  104 102 103 465
Skyway  105 107 102 710

a b d-e

Norrland

C

E

G

F

D

B

A

Sverige indelat i de 
olika försöksområdena

År 2019-2021	
Sort	

Syntetisk mätare 16 91 66 113 688 56,4 11,7
Shetty Nyhet! +1 -2 -1 +/-0 +8 -0,1 -0,4
Ellinor  +2 -3 +4 +/-0 +5 -1,4 +0,1

Hambo  +9 -3 +/-0 -2 +14 +1,7 +0,5
KWS Irina  -7 +3 -2 +/-0 -1 -0,5 +0,3
Laureate  +3 -3 +1 +1 -2 +0,9 +/-0
RGT Planet  +7 -3 +3 -1 +8 +0,4 -0,1

Stairway  -1 -1 +5 +/-0 +14 -0,5 -0,3
Skyway  +4 -5 +6 +1 +15 -0,1 +0,1
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Rek. utsädesmängd 200-250 kg/ha. Förp: 50 kg/700 kg

Vårvete

Källa: Officiella försök 2019-2021, rel.tal. jämfört med Syntetisk mätare (LmS Diskett, LmS Happy 
och Sibelius) = 100.

Källa: Officiella försök 2019-2021. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Diskett, LmS Happy och Sibelius) 
= 100, behandlad. * 100 = Helt upprätt bestånd 0 = Helt liggande bestånd.

Sortegenskaper Sverige, 
3-års snitt, behandlat 

År 2019-2021

Syntetisk mätare 82 84 119 805 42,4 13,6
Diskett +5 -2 -1 -8 -3,2 +0,3
Sibelius -3 -7 +/-0 +11 +4,0 +0,5
Quarna +3 -8 -2 -10 -0,9 +2,6

Diskett
Hög avkastning
God stråstyrka
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Relativ kärnskörd, 3-års snitt behandlat   

År 2019-2021  Område  Merskörd
    fungbeh.
Sort    Sverige

Syntetisk mätare 7946 8059 8035 553
Diskett 98 95 96 545
Sibelius 101 106 103 582
Quarna 85 93 82 347

a b d-e

Milewo
Torktålig
Högavkastande
Långt strå

Sibelius
Bra bakningskvalitet
Utmärkta kärnegenskaper
God sjukdomsprofil

Vårrågvete
“Borstig”, avskräckande för vildsvin.
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Vårutsäde - Vårvete Vårrågvete Havre Vårraps

Symphony

Rek. utsädesmängd 170-200 kg/ha. Förp: 50 kg/600 kg

Havre

Källa: Officiella försök 2019-2021, rel.tal. jämfört med Syntetisk mätare 
(LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin) = 100.

Källa: Officiella försök 2019-2021. Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin) = 100, behandlat.  
*100 = Helt upprätt bestånd. 0 = Helt liggande bestånd.

Sortegenskaper Sverige, 
3-års snitt, behandlat 

Foder & Industrihavre
Hög kärnkvalitet
Goda stråegenskaper

Finns även som EKO!

Str
åst
yrk
a, 
10
0-0
*

Str
ålä
ng
d, 
cm

Mo
gn
ad
, d
ag
ar

Ry
md
vik
t, g
/l

Tu
sen
ko
rnv
ikt
, g

Pro
tei
n, 
% 
av 
ts

Relativ kärnskörd, 3-års snitt behandlat   

a c

Delfin
Gulhavre
Hög avkastning
Mycket goda egenskaper

År 2019-2021  Område  Merskörd
    fungbeh.
Sort    Sverige

Syntetisk (mätare) 8408  6588 348
Delfin 100  103 333
Galant 101  97 351
Symphony 98  99 335

År 2019-2021

Syntetisk (mätare) 80 88 116 563 40,3 12,1
Delfin +2 +/-0 +1 +3 +3,1 +0,2
Galant -1 -2 +/-0 +3 -4,0 -0,1
Symphony +1 +3 -1 +6 +3,8 +0,1

Lagonda  (H)
Hög avkastning & oljehalt
Snabb vårutveckling
Starka stjälkegenskaper

Vårraps
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Rek. utsädesmängd 80-100 grobara frö/m2 
Förp: Storsäck om 2 miljoner frön.

Ärter
Eso Foderärt för hela landet

Låg tusenkornvikt
Lågt spill vid skörd

Finns även som EKO!

Rek. utsädesmängd 50-60 grobara frö/m2

Förp: Storsäck om 1 miljon frön.
Tiffany Hög avkastningspotential

Låg tusenkornvikt & 
Hög proteinhalt
Brokblommig

Finns även som EKO!

Åkerböna

Grönfoder

Oljelin Taurus Övertygande hög råfetthalt
Säkra odlingsegenskaper
Höga, jämna resultat varje år

Grönfoderblandning 51 Ä        

Foderärt Korn eller
Havre

49%51%Tillgång styr innehåll i grönfoder-
blandning.

8

Finns även som EKO!



9

Utsädesrekommendationer / Förpackningar 

 Kärnor/m2 Tusen-    Ca Ymp- Säljs i  Storlek på Antal unit Normalt antal
  kornvikt Kg/ha ning enhet units per storsäck units/ha

Stråsäd        

Vårkorn, 2-rad 350 45-55 190  Kilo    
Vårkorn, 6-rad 350 40-50 170  Kilo   
Vårrågvete 450 35-40 190  Kilo 
Vårvete 550 35-50 250  Kilo 
Vårdurumvete 550 42-50 250  Kilo

Oljeväxter

Vårraps, hybrid 150 5-6 8  Units  2,1 milj. grobara frön  ***
Vårraps, linje 200 5-6 10  10 kg/påse   
Vårrybs 175 2,5-3,0 6  10 kg/påse  
Oljelin 650 7-9 60  Kilo  
     *** = En unit räcker vid en utsädesmängd av 150 frön/m2 till 1,4 ha.

Baljväxter   

Åkerböna 50 450-600 230-320  Units  50 000 grob. frön 20 10
Ärt 100 250-300 260-320  Units  50 000 grob. frön 40 20
Lupin, grenad 90-100 140-165 150-170 + 50 kg säck, 
     Pall 10 st = 
     500 kg
Lupin, ogrenad 120-140 140-165 200-240 + 50 kg säck, 
     Pall 10 st = 
     500 kg 
Soja 70 150-170 125 + Units  150 000 frön inkl.          5*
      ej grobara
                        * = beräknat vid en utsädesmängd av 70 frön/m2 och en grobarhet på 90%.

Formlen för att nå rätt utsädesmängd

Veckor 3 2 1   Optimal 1  2 3

Lättjord -25% -20% -15% -10% +/-0 +10% +20%

Lättlera -15% -10% -5%  +10% +20% +30%

Styvlera -10% -5% +/-0 +10% +20% +30% +40%

För att så ut rätt mängd grobara kärnor/m2 
används formel: Grobarhet %

Tusenkornvikt, g  x  antal grobara kärnor/m2  = kg/ha 

En unit åkerböna innehåller 50 000 grobara frön. 
Vid en normal utsädesmängd på 50 grobara 
frön/m2 räknas:  = 10 units/ha

Svar: 10 unit/ha är rätt utsädesmängd av åkerbönan.

50 frön/m2  x  10 000 m2  = 500 000 frön/ha

500 000 frön/ha   
50 000 frön/unit

Sätt in rek. normalvärde i den gröna rutan.  

Tabell för ”rätt utsädesmängd”

SenTidig

Utsäde/Förpackningar
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Vallfröblandningar

1313

BeteODLINGSSÄTT GräsvallKlöver

Härdig 

Blandvall för 2-åriga vallar i ett 3-skördesystem 
i lite tuffare klimat. Mycket populär allround-
blandning. 

Rek. utsädesmängd 24 kg/ha.

Gräsvall

Ren gräsblandning för 2-3-åriga vallar. Lätteta-
blerad med bra återväxt som tål betning. Till 
ensilage/hösilage i 3-skördesystem. 

Rek. utsädesmängd 24 kg/ha.

Ängs-
svingel
Praniza
Lipoche

Timotej
Lischka
Rhonia

Eng.rajgräs
Kentaur

Rödklöver
Rozeta, Taifun

15%

8%

30% 47%

Timotej
Lischka
Rhonia

Eng.
rajgräs
Kentaur
Indicus

Rörsvingelhybrid Hykor

35%
15%

30%

20%

Ängssvingel
Praniza, Lipoche

”Skånefrös säkra kort!”

Rustik 
Lågsocker

En gräsvall framtagen för slåtter/bete till häst 
som är fri från rajgräs och har lägre sockerin-
nehåll. Passar hästar med lägre energibehov. 

Rek. utsädesmängd 25-28 kg/ha. 10 kg/förp.

Ängssvingel
Praniza

Timotej
Rhonia, Lischka

37%

8%
10% 40%

5%
Ängsgröe
Balin

Hundäxing
Amba

Rödsvingel
Reverent
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KONVENTIONELL

Delikat

Gourmet

Trygg

Balans

Tixakt

Pro

Perfekt

Legend

Optifår

Rapp

Hipp Hopp    10 kg

Sisu Bete     10 kg

Skritt Bete    10 kg

EKOLOGISK       GEV = godkänd ekologisk vallblandning

GEV Kraft

GEV Framgång

GEV Kvalitet

GEV Stabil

GEV Universal Bete

                          

Härdig

Gräsvall

Rustik lågsocker, 10 kg

Kantzon

47 30   15   8   

35 30  15 20      

37 40    10 5    8
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BeteIntensivODLINGSSÄTT GräsvallKlöver

Rek. utsädesmängd: vall 24 kg/ha och bete 28 kg/ha. Leverans i förpackningar om 20 kg om inte annat anges. 

Specialblandningar 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 blandningar p.g.a. sorters 
begränsade tillgång. 

50  20  15   10 5  

42 10 20  15   10 3  

50   30    15 5 

40   30 15   10 5  

45   25 20   10   

40   20 10   10 5 15  

40  20  10   10 5 15

50 25   10   10 5  

40 30   20    10

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

45 25   10   15 5  

60 40

20 28   22 12 10  8  

    30  70

Lathund
Vall

GEV Hipp Hopp 10 kg
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Vill du ha tips & råd inför ditt val av vallblandning? 
Följ flödesschemat och se vad din blandning heter. 
Vi har anpassat efter djurslag, typ av odling och var i landet du bor.

Intensiv 
odling

SLÅTTER

TILL NÖT

Klöver

Mindre 
intensiv 
odling 

Gräsvall

  Hipp Hopp

Breddat 
skörde-
fönster

Rörsvingel 
ängssvingel

Delikat

Lättare jord 
med högt pH 

Rörsvingel, utan 
ängssvingel

Gourmet Perfekt

30 % baljväxt

2-4 vallår

2-3 vallår 2-4 vallår

TryggTixakt ProBalans

Rödklöver Röd-/vit-
klöver

Säker alla
jordarter Lusern & klöver

Sisu Bete

BETE

3-4 skörd/år

3-4 skörd/år

2-3 skörd/år och 2-3 vallår

Legend Rapp

Skritt Bete

med eng.rajgräs för hö & slåtterför  slåtter

med vitklöver utan vitklöver

Odling i södra Svealand & Götaland

Lättare jord 
med högt pH 
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BeteIntensivODLINGSSÄTT GräsvallKlöver

BETE Skritt Beteutan vitklöver

Gräsvall

Rustik

TILL HÄST SLÅTTER

Mindre intensiv odling 

     Hipp Hopp Rapp

lägre 
näringsbehov hö & slåtter slåtter

Sisu Bete

BETE

Skritt Bete

med vitklöver utan vitklöver

Optifår

TILL FÅR

Klöver

SLÅTTER

Gräsvall

endast med vitklöver

     Hipp Hopp Rapp
för hö & slåtter för slåtter

13
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Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. 
blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

Slåttervall med breddat skördefönster

Delikat 

Utvald för att ge hög avkastning i kombination med 
goda näringsvärden. Innehåller rörsvingeln Karolina 
med något senare mognad vilket ger ett breddat 
skördefönster. 

Intensiv odling, 2-4 år i 3-skördesystem. 
(Vid goda förutsättningar 4 skördar).

Intensiv & Uthållig
Hög säkerhet
Breddat skördefönster Eng.rajgräs

Kentaur 
Indicus

Vitklöver
Jura

Rödklöver
Taifun, Rozeta,

Ostro

Timotej
Rhonia
Dorothy

Rörsvingel
Karolina

50%

20%

15%
10%

5%

Gourmet

Kombination med rörsvingel och ängssvingel ger en 
intensiv och uthållig blandning med ett bredare 
skördefönster.

Intensiv odling, 2-4 år i 3-skördesystem. 
(Vid goda förutsättningar 4 skördar).

Breddat skördefönster
Karolina & Ängssvingel
Intensiv & Uthållig

Vitklöver
Jura

Ängssvingel
Pranzia Timotej

Rhonia
DorothyEng.rajgräs

Kentaur
Indicus

Rödklöver
Taifun, Rozeta, Ostro

Rörsvingel 
Karolina

42%

20%
15%

10%
10%

3%

Rörsvingel/lusern för en uthållig och torktålig vall med god 
avkastning. Hög baljväxtandel för ett proteinrikt grovfoder. 
Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH. 
Rörsvingeln Karolina ger ett bredare skördefönster.

Intensiv odling, 2-4 år i 3-skördesystem. (Vid goda 
förutsättningar 4 skördar). Passar extra bra för Öland, Got-
land och Götaland.

Perfekt
Uthållig
Torktålig
God proteinhalt

Eng. rajgräs
Kentaur
Indicus

Vitklöver 
Jura

Rödklöver
Taifun, Rozeta, Ostro

Timotej
Rhonia
Dorothy

Rörsvingel
Karolina

Blålusern
Radius

40%

10%

20%

10%

15%

5%

Slåttervall för intensiv odling
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Slåttervall för intensiv odling
Trygg 

Bra val i kärva lägen! Extremt härdig vall där hykor och 
timotej skapar möjligheter för en långlivad vall med 
högkvalitativt grovfoder år efter år.
 
Intensiv odling och skörd minst 3 ggr/år vid “rätt skörde-
tidpunkt” att uppnå Hykors goda egenskaper.

Extremt härdig 
Långlivad vall
Hög kvalitet år efter år

Vitklöver
Jura  

Rödklöver
Taifun Rozeta

Rörsvingelhybrid 
Hykor

Timotej
Rhonia
Dorothy

50%
30%

15%

5%

Balans 

Balanserad med hög avkastning. Hykor och eng. rajgräs, 
ger god smaklighet och bra start på vallen. Något lägre 
baljväxtandel och utmärkt där klöver är mer lättetablerad.
 
Skörd minst 3 ggr/år vid “rätt skördetidpunkt” för att uppnå 
Hykors goda egenskaper. För mjölkproduktion.

Hög avkastning
Balanserad blandning
God start av  eng.rajgräs

Eng.rajgräs
Kentaur, Indicus

Vitklöver
Juro

Timotej
Rhonia
Grindstad 

40%

15%

30%

10% 5%

Rödklöver
Taifun, Rozeta

Rörsvingel-
hybrid
Hykor

Tixakt

Flerårig klöverblandning, anpassad för intensiv produktion. 
Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Tänk på röd-
klöverns och det eng. rajgräsets något lägre uthållighet.

2-3 vallår i 3-skördesystem. Skörd minst 3 ggr/år vid “rätt 
skördetidpunkt” för att uppnå Hykors goda egenskaper.

Klövergräsblandning
För intensiv produktion
Rödklöver som enda baljväxt

Rörsvingelhybrid
Hykor

Rödklöver
Taifun,Rozeta

Timotej
Rhonia
Grindstad

Eng.rajgräs
Kentaur, 
Indicus 45%

25%

20%

10%

Mycket god torktålighet. Hög baljväxtandel för grovfoder 
med god proteinhalt. Med eng.rajgräs som ger en god start 
1:a vallåret innan Hykor och blålusern etablerat sig.

2-4 vallår i 3-4-skördesystem. Skörd minst 3 ggr/år för att 
uppnå Hykors goda egenskaper. Passar extra bra för Öland, 
Gotland och Götaland. 

Pro
God torktålighet
Hög avkastning
Hög råproteinhalt

Eng.rajgräs
Kentaur, Indicus

Vitklöver
LiflexRödklöver

Rozeta, Ostro

Timotej
Rhonia
Dorothy

Rörsvingel-
hybrid 
Hykor

Blålusern
Galaxie Max, 
          Radius  

40%

10%

20%

10%

15%

5%

OptiVall
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Legend      Storsäljare!

Timotej, ängssvingel och eng.rajgräs gör Legend till en 
populär härdig allroundblandning. Röd- och vitklöver
borgar för en jämn baljväxtandel över åren. Med hög-
avkastande ängssvingeln Praniza.

2-3 skörd/år. Klassisk slåttervall för mjölk- och köttproduk-
tion. Kan efterbetas.

Vitklöver
Jura

Rödklöver
Rozeta, Ostro

Timotej
Rhonia
Dorothy

Ängssvingel
Praniza
Preval

Eng.rajgräs
Kentaur, Indicus

Mindre intensiv slåttervall till får, med en kombina-
tion av gräs och vitklöver som ger ett näringsrikt foder 
med låga halter av östrogena ämnen.

Mindre intensiv, 2-3 vallår. Kan efterbetas.

Optifår

Eng.rajgräs
Kentaur, Indicus

Ängssvingel 
Lipoche 
Praniza

Timotej
Rhonia
Dorothy

Vitklöver
Jura

Mindre intensiv odling med klöver

Härdig allroundblandning
Jämn baljväxtandel över åren
Kan efterbetas 50%25%

10%

10%

5%

Intensiv 
Näringsrik
Låga östrogena halter

35% 50%

15%
Högavkastande gräsvall med eng.rajgräs. Intensiv 
skörd i rätt tid, för bibehållen smaklighet till häst.

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

Ängssvingel
Lipoche   
Praniza Timotej

Rhonia
Dorothy

Rapp

Eng.rajgräs
Kentaur, Indicus

Gräsvall

Högavkastande
Med eng.rajgräs
Kan efterbetas

40%
30%

10%

20%
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20%

10%

30%
10% 20%

10%

Flerårig/uthållig vall för de flesta lägen med ett bra
bete genom hela säsongen. Kan med fördel användas 
till slåtter vid 1:a skörd för bättre tramp- och hållbarhet. 
Kan även användas som slåttervall till får.

Flerårig, 10 kg/förp.

Sisu Bete

Gräsvall till hästbete utan klöver och östrogena ämnen 
som kan leda till fertilitetsstörningar. Ger en betestålig, 
tät, mattbildande gräsvall. 1:a skörden kan användas 
till slåtter. 

Flerårig, 10 kg/förp.

Skritt Bete

Ängssvingel
Lipoche, Praniza

Vitklöver
Abercrest, Jura   

Ängsgröe
Balin

Timotej
Rhonia
Grindstad

Eng.rajgräs
Kentaur
Indicus

Rödsvingel
Reverent

Eng.rajgräs
Kentaur
Indicus

Rödsvingel
Reverent

Ängsgröe
Balin

Ängssvingel
Lipoche 
Praniza

Timotej
    Rhonia

Betesvall

Universal betesblandning
Bra bete hela säsongen
God tramptålighet

Flerårig & Uthållig 
Till hästbete
Tät, mattbildande & betestålig 25%15%

25%

15%
20%

Gräsvall

40% 60%

Ängssvingel
Lipoche 
Praniza   

Timotej
Rhonia
Dorothy

Mix för dig som skall skörda hö eller hösilage. Uthållig och säker 
gräsblandning som passar till de flesta jordar och snabbt torkar 
upp på sträng. Anpassad till häst och får.

2-skördesystem

Hipp Hopp
Intensiv & Näringsrik
Uthållig & Säker
Perfekt till hö/hösilage

OptiVall 
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GEV

Statens Jordbruksverk styr villkoren för GEV-blandningar. 
Vi reserverar oss för ändrade villkor under säsong samt lokala sortavvikelser p g a frötillgång.

= Godkänd ekologisk vallblandningGEV

GEV Framgång
Lättare jord med högt pH    GEV Kvalitet

Intensiv 
odling

SLÅTTER

TILL NÖT

Klöver

GEV Universal Bete 

Mindre 
intensiv 
odling 

GEV Stabil

Gräsvall

Hipp Hopp 

Breddat 
skörde-
fönster

Lusern & klöverKlöver

Lusern & klöver

BETE

2-3 skörd/år, 2-3 vallår

GEV Kraft
Lättare jordar med högt pH

Med eng.rajgräs. 
Passar även till slåtter.

eng.rajgräs för hö & slåtter

3 skörd/år

3-4 skörd/år

Odling i södra Svealand & Götaland

SLÅTTER Mindre intensiv odling

GEV Hipp HoppGräsvall

TILL HÄST

TILL FÅR till hö & slåtter

GEV Universal Bete BETE Med eng.rajgräs. 
Passar även till slåtter.

BeteIntensivODLINGSSÄTT GräsvallKlöver
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Vall med lusern för hög och jämn baljväxtandel 
som bidrar med högt protein, bättre torktålighet 
och hög avkastning. Rörsvingeln Karolina ger en 
god återväxt och bredare skördefönster.

Skörd minst 3-4 ggr/år för att uppnå Karolinas goda 
egenskaper. (Vid goda förutsättningar 4 ggr).

GEV Framgång

Hög avkastning och breddat skördefönster med 
Karolina. God återväxtförmåga ger en stor mängd 
högkvalitativt foder under samtliga delskördar.

Skördas 3 ggr/år. (Vid goda förutsättningar 4 ggr).

GEV Kvalitet

Rörsvingel
Karolina

Rödklöver
Taifun
Rozeta

Vitklöver
Sonja

Eng.rajgräs
Kentaur

Timotej
Rhonia 

GEV för intensiv odling

Robust och mycket uthållig. Röd-, vitklöver och 
lusern ger ett proteinrikt foder av hög kvalitet. 
Eng.rajgräs ger en snabb start och en god mängd 
grovfoder 1:a vallåret.

Skörd minst 3-4 ggr/år för att uppnå Hykors goda 
egenskaper. (Vid goda förutsättningar 4 ggr).

GEV Kraft
Med lusern
Hög proteinhalt
Bättre torktålighet

Blålusern
Radius

Timotej
Rhonia

Eng.rajgräs
Kentaur Rörsvingelhybrid

Hykor

Rödklöver
Taifun, Rozeta

Vitklöver
Sonja

5% 15%

10%
40%

20%10%

Proteinrik
Hög total avkastning
Breddat skördefönster

Blålusern
Radius

Timotej
Rhonia

Eng.rajgräs
Kentaur Rörsvingel

Karolina

Rödklöver
Taifun
Rozeta

Vitklöver
Sonja

5% 15%

10% 40%

20%10%

Intensiv & Uthållig
Hög säkerhet 
Hög avkastning 

5%

15% 50%

20%

10%

GEV OptiVall
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Betesvall

Ängsgröe
Balin

Rödsvingel
Reverent

Ängssvingel
Praniza        

Timotej
Rhonia

Eng.rajgräs
Kentaur

Vitklöver
Sonja

Ängssvingel
Praniza

Timotej
RhoniaEng.rajgräs

Kentaur

Vitklöver
Sonja

Rödklöver
Taifun, Rozeta

25%

15%
10% 45%

5%

GEV Universal Bete

Uthållig betesblandning, fö
r de flesta lägen. 

Lämplig till mjölk-, kött- oc
h fårproduktion. 

Ger ett bra bete under hela
 säsongen. Kan med 

fördel användas till slåtter
 vid första skörden för 

bättre tramptålighet och u
thållighet.

Uthållig universalblandnin
g

Flerårig betesvall

Passar för de flesta lägen

= Godkänd ekologisk vallodling= Godkänd ekologisk vallodling

Säker gräsblandning. Till 

häst, får på de flesta jordar
. 

En lättorkad vall, säker till 

ensilage och hö. 

Flerårig, skörd 1-2 ggr/år. 

GEV Hipp Hopp
Ängssvingel

Praniza

Timotej
RhoniaSäker gräsblandning

Flerårig
Lättorkad

40%
60%

Gräsvall

Mindre intensiv odling med klöver

GEV Stabil

Röd- & vitklöver ger en jäm
n baljväxt-

andel och säkerställer kväv
eförsörjningen under 

vallens liggtid. Utmärkt till
 mjölk- och köttproduktion

. 

Mindre intensiv med klöve
r. För 2-3 vallår med 

skörd 2-3 ggr/år. 

Härdig slåtterblandning

Till ensilage 
Till mjölk- & köttproduktio

n

8%

10%

22%28%

20%
12%
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Rödklöver finns i två typer, diploid och tetraploid. 
Diploida sorter ger lägre avkastning men har 
högre odlingssäkerhet och tetraploida ger en hög 
avkastning men har något lägre odlingssäkerhet. 
Rödklöver delas också in i tidiga, medelsena, och 
sena sorter. Tidiga passar bäst i Götaland och sena 
i Norra Svealand och Norrland.

Rödklöver
Vår mest odlade vallbaljväxt. Bidrar till ett 
mer proteinrikt vallfoder. Passar bäst 
i 2-åriga vallar med 2-skördesystem.

Rozeta (2n) 
Finns även som EKO

Tidig diploid med hög total torrsubstansskörd och 
god återväxtförmåga. Särskilt hög andraskörd både 
1:a och 2:a vallåret.

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

Taifun (4n) 
Finns även som EKO 

Alsikeklöver
Härdig - Passar för jordar med lågt pH.

OBS! Giftig för häst

Frida (4n)
En tetraploid sort med god anpassningsförmåga för hela landet.

Begränsad andel klöver till h
äst. OBS! Alsikeklöver är giftig

t för häst.

Mjölkkor

Får

Häst

Högre protein-
halt och högre 
smaklighet

Mer klöver

Med rödklöver finns östrogen
risker vid för höga inblandnin

gar. Vid högdräktighet, samt 

veckan före och under betäck
ning är det en fördel om and

elen hålls låg. Övriga tider på
 året 

går bra. Tillsätt gärna lite sva
rtkämpar, käringtand och ev.

 cikoria som är bra mot paras
iter 

och ökar fodrets smaklighet.
 Vitklöver fungerar alltid bra.

Ökat grovfoderintag

ger mer energi
Mer mjölk

Hur fungerar klöver i min bla
ndning?

OptiVall - Arter
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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 vallar som 
utnyttjas till bete.

Jura

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

Abercrest 
Finns även som EKO

Valltabeller med årets 
resultat finns på hemsidan.

Liflex

Tidig vitklöver med bra total-
skörd som lämpar sig bra i bland-
ningar med hög skördeintensitet. 
Medelstora blad och ett mycket 
tätt växtsätt. Låg mottaglighet 
för klöverrotröta. God fiber-
kvalitet med hög smältbarhet.

25

Högpresterande lusernblandning med sorterna Galaxie och 
Timbale. Ger en säker och hög avkastning med en stor mängd 
protein. 

Galaxie Max (Galaxie 55% & Timbale 45%)
Ej till EKO!

Blålusern
Högt proteininnehåll - Aggressiv - Torktålig - 
Kräver ett högt pH - Långsam etablering

Hög 
skörd och 
näringsrikt 
ensilage!

Medeltidig med upprätt stjälk
och riklig blomning. Utmärker 
sig för sin resistens mot 
vissnesjuka. 

Radius

Hög Ts-skörd, goda fibervärden 
och hög råproteinhalt.

Creno
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Rörsvingel/Rörsvingelhybrid
Uthållig och härdig - God återväxtförmåga - Kräver minst 3 skördar/år

Hykor  
Finns även som EKO

Tuvbildande rörsvingelhybrid 
med styrkan i uthållighet och 
avkastning vallår 2-3. God 
vinterhärdighet, god torktålig-
het 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, ener-
gi- och proteinhalt samt god 
smältbarhet. Dess sena mognad 
medför en bibehållen
kvalitet i ett bredare skörde-
fönster och kompletterar där-
med rörsvingelhybriden Hykor.

Ger 
en mycket 
hög 

TS-skörd!

Lischka
Timotej med mycket god uthållighet jämnt fördelat på alla del-
skördar. Passar bra i ett treskördesystem för sin goda återväxt. 

Dorothy

En timotejsort med tidig mognad 
och god kvalitet. Har en hög 1:a 
skörd och totalskörd. 

Timotej
Vårt viktigaste och mest tåliga vallgräs!

Tuvbildande - Uthållig - Smaklig - 
God stråstyrka - Vinterhärdighet

Rhonia
Finns även som EKO

Hög halt av smältbart råprotein, 
sen mognad med god vinterhär-
dighet och hög konkurrenskraft.
Perfekt i samodling med ängs-/
rörsvingel. God återväxt och 
hög avkastning speciellt i första 
skörden under 1:a vallåret.

OptiVall - Arter
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Engelskt rajgräs

Kentaur (4n) 
Finns även som EKO

Medelsen, god vinterhärdighet 
och överlägsen avkastningspo-
tential.

Herbal (4n)

Sen vinterhärdig sort med mycket 
god återväxtförmåga.

Indicus 1 (2n)
Medelsen med god marktäckning. 
Väl anpassad för betes-
vallar. Hög vinterhärdighet. 
Tolerans mot barfrost.

Valltabeller och resultat, se vår hemsida!

Högavkastande - Snabb etablering -
Tuvbildande betes- & slåttergräs

Rajsvingel
Snabb etablering - Hög smältbarhet - Korsning av eng.rajgräs/ängssvingel 
Rajsvingel, eng.rajgräs och ängssvingel tillsammans ger höga näringsvärden.

Tidig mognad. Används till slåtterblandningar där man önskar tidig och hög första skörd.

Achilles

Ängssvingel
Uthållig - Snabb utveckling - God vinterhärdighet & återväxtförmåga

Praniza
Finns även som EKO

Mycket hög avkastning och god
återväxtförmåga. Presterar 
mycket bra samtliga vallår och 
delskördar.

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

Lipoche
Finns även som EKO
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Rödsvingel Tramptålig och torktålig art.

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

Gräs för bete och grönyta!

Hundäxing Tuvbildande, torktålig och aggressiv art.

Uthållig med hög total avkastning.

Ängsgröe Tramptålig art som bildar en tät matta och blir härdig med tiden.

BalinBalin
Betestålig och härdig.

Hundäxing och lusern är bra samodlingspartners i en vallblandning.

Viktigaste betesgräset som används mycket till grönytor!

Valltabeller och resultat, se vår hemsida!

Westerwoldiskt rajgräs
Ettårigt gräs med hög torrsubstansskörd.  Kan odlas som skyddsgröda 
för vallinsådd.

Italienskt rajgräs
Bredbladigt gräs för ettåriga vallar.  Ej lämplig som skyddsgröda 
i vallinsådd.

Attain    
Meljump svenskodlad sort

Amba

OptiVall - Arter
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90 000 - 110 000 kärnor/ha, 50 000 kärnor/förp.

Function   (FAO 190) Medelsen ensilage/kärnmajs, utmärkt i foderstater 
med hög andel majs. Lågt iNDF och låg total fiberan-
del, hög stärkelseskörd och högt energiutbyte gör 
sorten till en självklar kandidat för högmjölkande kor. 
Robust och medellång med vältäckta kolvar för de 
flesta lokaler och med en hög grad av stay green.

Ambition  (FAO 180) Tidig och robust med god odlingssäkerhet. Sorten 
har både en hög stärkelseskörd och är torktålig. 
Ambition är säker både till ensilage och kärnmajs.
Helt enkelt en stresstolerant sort med högt stärkelse-
innehåll och utmärkt fiberkvalitet.

Reservation för ändring av majssorter under säsong.

Majs

Pinnacle  (FAO 180) Medeltidig sort med tidig vårutveckling. Högt 
stärkelseutbyte och en perfekt allroundsort till
både helsäd och kärnmajs. Vackra välfyllda kolvar
och en planta med harmonisk mognad. Fiber-
kvalitet på topp, låg total fiberandel och iNDF.

• • Medeltidig med högt utbyteMedeltidig med högt utbyte
• • Tidig vårutvecklingTidig vårutveckling
• • Både helsäd och kärnmajsBåde helsäd och kärnmajs

• • TidigTidig
• • RobustRobust
• • Hög stärkelseskördHög stärkelseskörd

• • Utmärkt fiberkvalitet & hög smältbarhet Utmärkt fiberkvalitet & hög smältbarhet 
• • Hög stärkelseskördHög stärkelseskörd
• • Robust med hög köldtoleransRobust med hög köldtolerans

SY Actual  (FAO 190) Har en medellång stjälk med bra stjälkstyrka och en
hög grad av Stay Green vilket gör att stärkelsen kan
lagras in lång fram på säsongen. SY Actual är en ut-
märkt ensilagemajs med stabila och höga skörde-
nivåer och relativt låg kolvsättning.

• • Hög stärkelseskörd och smältbarhetHög stärkelseskörd och smältbarhet
• • Medellång med god stjälkstyrkaMedellång med god stjälkstyrka
• • Hög stärkelseinlagring långt fram på säsongenHög stärkelseinlagring långt fram på säsongen
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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*

Majs år 2016-2020

Källa: Officiella försök år 2016-2020.  Rel.tal mätare Asgaard = 100. Tips! FAO-talet visar hur sorterna grupperar sig 
mognadsmässigt. För att få en mer exakt bild är ts-halterna ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad. 

Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2016-2020 Södra Sverige område A-B. 
Skörd rel.tal mätare Asgaard = 100.

Stärkelseskörd årsvis

27

Sort Stärkelse-, Ts-halt, Energi, Stärkelse- NDF i iNDF
 skörd kg/ha % MJ/kg i ts  halt,  % ts, % %

Asgaard 4683 35,4 11,1 29,7 45,3 9,3 
Pinnacle 106 +3,2 +0,2 +3,4 -2,4 -0,2
SY Actual 101 +2,1 +0,4 +2,8 -1,2 -0,8
Ambition 99 +3,4 +0,1 +1,7 -0,6 +0,4
Function 101 +/-0 +0,2 -0,1 +0,7 -0,5

FAO-tal
FAO anger sortens 
tidighet. Låg siffra = 
tidig skörd. (+50 ger 
ca 8-10 dagar senare 
mognad). 

Ts-halt 
En inblick mellan 
sorternas mognads-
tid. Hög siffra = 
tidig mognad. 
0,3% i ts motsvarar 
ca en mognadsdag.

Odlingstips!     
I fågeltäta områden är det viktigt att tänka på följande
 vid odling av majs utan Mesurolbehandling!

Merparten av allt majsutsäde är betat och de nya preparaten har ej samma goda fågelrepellerande effekt 
som tidigare Mesurol. Vid majsodling i fågeltäta områden måste du därför tänka på följande: 

1. Använd betat utsäde och håll god uppsikt på dina fält. 
2. Så majsen djupare, 8-10 cm. Säkerställ en marktemperatur om minst 100C, för en snabb utveckling
     av plantorna. För tidig sådd och kallt väder försämrar uppkomsten då betningen förlorar sin verkan. 
3. Håll nere fröspill så mycket det går vid sådd samt samla in spill direkt efter sådd. 
4. Fokusera på att ”störa fåglarna” under majsplantans känsliga period (sådd till 10 cm höjd). 
     Påbörja ”störningsinsatser” direkt efter sådd. 

OBS! Fåglar lär sig snabbt så använd växlande aktiviteter och platser.

Sort/år 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

Asgaard 5532 6090 2727 5248 3663 4683
Pinnacle 107 101 110 112 105 106
SY Actual - - 116 109 88 101

Ambition 104 88 115 102 96 99
Function - - 122 103 91 101

Majs
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Baljväxter

Gräs

Mellan- / Bidragande grödor
Grödor för biologisk mångfald

Gul sötväppling Flerårig betes-, grönfoder- och gröngödslingsväxt med stor jordför-
bättrande förmåga. Mycket torkresistent. Rek. utsädesmängd 
20-30 kg/ha.

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

Fodervicker

Flerårig baljväxt med mycket kraftigt rotsystem och djupgående pål-
rot. Anses hålla parasittrycket lågt i djuren. Bör ympas med bak-
teriekultur för att säkerställa etableringen. Rek. utsädesm. 3-5 kg/ha.

Käringtand

Mycket hög tillväxt på våren. Bra förfruktsvärde pga 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 har en viss allelopatisk verkan. 
Rek. utsädesmängd 45-50 kg/ha.

Luddvicker

Ettårigt snabbvuxet gräs. Används som gröngödsling eller sanering 
av rotsårsnematoder. Rek. utsädesmängd 60-100 kg/ha.

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

Rörflen

Purrhavre

Val av art beror på vilket ändamål grödan skall uppnå. Biomassa? Gröngödsling? 
Nematodsanering? Eller att gynna pollinerare? Samt vilken växtföljd som tillämpas. 

Det gäller också att se upp så man inte uppförökar växtföljdssjukdomar. Här nedan finns 
ett axplock av olika arter. Vill du göra din egen blandning går det utmärkt, minimum är 
300 kg/egen beställning .

Djuprotad baljväxt som utnyttjar näringen på djupet och föredrar 
jord med god pH-status. Är bra på att ta upp framför allt fosfor 
från djupet av jordprofilen. Väletablerad mycket bra på att fixera 
kväve från luften. Högt fodervärde, hög proteinhalt och god smak-
lighet, passar för de flesta djurslag. Odlas bäst på lättare jord och 
uppförökar inte ärtrotröta eller rotröta. Rek. utsädesmängd 
150-220 kg/ha.

Blålupin
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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. 
Snabbväxande och god ogräskonkurrent. Hög pollenproduktion 
och ger god honungsskörd. Finns även som svenskodlad. Rek 
utsädesmängd 12-15 kg/ha.

Honungsört

Svartkämpar Djuprotad, betestålig ört med ett smakligt bete. Tramp- och tork-
tålig. 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.

Blodklöver Ettårig klöver med kraftigt rotsystem. 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. 

Doftklöver 
(fd Persisk klöver)

Ettårig klöver som konkurrerar bra med ogräs och som går relativt 
snabbt i blom. Blommar länge och attraherar insekter. Bör putsas 
minst en gång, gärna flera, för förlängd blomning. Även uppskattad 
av viltet. Rek. utsädesmängd 20 kg/ha.

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

Grävklöver 
(fd Subklöver)

Örter

Snabbväxande och högväxt klöver med ett upprätt växtsätt. Före-
drar bördig jord med pH över 6,0 men klarar odling på jord med 
lägre. Växer bra vid höga sommartemperaturer. Rek. utsädes-
mängd 20 kg/ha.

Alexandriner-
klöver

Ettårig baljväxt som i praktiken blir flerårig genom enorm själv-
sådd. Långsam i starten och skonsam mot insåningsgrödan. 
Liknande krav som blålusern men klarar näringsfattig jord bättre. 
Rek utsädesmängd 20 kg/ha.

Humlelusern

28

Mellan-/Bidragande grödor
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Vitsenap   

Oljerättika 

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

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

Bovete Omtyckt av fältfågel och fröätande fåglar, men attraherar även 
bin och insekter. Ettårig och sås sen vår (pga frostkänslighet). 
Rek. utsädesmängd 60-70 kg/ha.

Fång & Nematodsanerande gröda

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

Hampa Magisk effekt på fröätande fåglar och bra vinterskydd för övrigt vilt. I 
Sverige är det tillåtet att odla hampa för viltet men det skall anmälas 
till myndigheterna om var viltåkern finns och hur stor den är. Sorter 
som odlas inom EU är i stort sett befriade från narkotiska ämnen. 
Rek. utsädesmängd 25 kg/ha.

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

Fodersockerbeta

30

Solros Odlas för vilt och pollinerande insekter. Rek. utsädesmängd 30 kg/ha.

Övrigt
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Ängs-
svingel

Rödsvingel

Cikoria

Honungsört

Timotej

Blålusern

Vitklöver Rödklöver

Eng.rajgräs

Viltmästarens Klövvilt
Flerårig och uthållig blandning som genom sin mång-
fald 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/Insekter

Viltmästarens Fältfågel
En flerårig blandning som kan sås både vår och höst. 
Den ger god fodertillgång och ett hög växande 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.

Foderraps

Ängssvingel
      Honungsört

Cikoria

Vitsenap

Vitklöver

W.W.rajgräs

Timotej

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

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

Kärringtand
Doftklöver

Blodklöver

Rödklöver

Blodklöver

Doftklöver

Bovete
Käringtand

 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 skyddsvärde sås de så att 

det bildar olika viltzoner.

t

Svartkämpar
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45%

15%

15%

5%

20%Viltmästarens Intensiv
Ettårig blandning som ger en god fodertillgång och ett högväx-
ande skydd. Viltmästarens Intensiv kan med fördel använd-
as ensam som en foder- och skyddsgröda för en mängd vilt.

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

Vitsenap

Rödklöver Foder-
märgkål

Foderraps

Honungsört

Viltmästarens Bi-dragande
Ettårig blandning för vårsådd som i viss mån även självsår sig. 
Gynnar pollinatörer och ger fältviltet ett bra skydd och foder. 

Lusern

Oljerättika

Honungsört
Blandade blommor

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

40%

10%

5%

15%

10%

10%

5%

5%

Cikoria

Blodklöver

Blålupin

Solros

19%

3%

18%

50%

10%

10%

5%

10%
40%

10%

20%
5%

HSkB Ettårig 

Rek. utsädesmängd 20 kg/ha. 10 kg/förp.

Blandning 
för vårsådd 
som gynnar 
pollinatörer. 

HSkB Flerårig 
Blandning för 
vårsådd som 
gynnar 
pollinatörer. 

Blodklöver

Doftklöver

Solros

Honungsört

Bovete
Vitklöver

Rödklöver

Käringtand

Honungsört
Kummin

Sötväppling

Bovete

Kantzon  
Blandning för extensiva ytor. Snabbetablerad med eng.rajgräs. 
Passar som fånggröda. Önskas baljväxtinslag blandas vit- och 
eller rödklöver in separat av kund. 

Rek. utsädesmängd 7-20 kg/ha. 10 kg/förp.

30%

70%Rödsvingel
Reverent

Eng.rajgräs
Kentaur
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Fågelmat
Locka fåglarna till din trädgård!

Helsvensk Fågelmatsblandning
Från vårt berömda kvalitetsrenseri i Tommarp introducerar 
vi nu en helsvensk fågelmatsblandning av enbart svensko-
dlat frö. Passande till alla typer av fåglar, även fasaner och 
rapphöns.

15%
15%

10%

30%

30%

Vit havre

Vete

Majs

Svart havre

Hampa

Jordnötter

Vildfågelfröblandning

Finns i 4kg, 10 kg & 20 kg/förp.
Vit havre

Solros
Vete

Hampa
30%

5%

30%

5%

30%Ger ett bra näringstillskott och bra fördelning av fett och 
kolhydrater till de flesta fåglar. Fungerar utmärkt året om 
och lockar många olika arter till ditt fågelbord.

33

Viltmästaren Vilt/Fågel/Insekter

Viltmästarens Fältfågelfoder
Ett färdigblandat foder med ingredienser odlade enbart 
i Sverige. Enkelt att använda och speciellt smakligt för 
fasaner och rapphöns men passar även andra fröätande 
fåglar också.

Finns i 10 kg, 20 kg/förp och 500 kg storsäck. Svart havre

Vit havre

Hampa

Majs,
krossad

Vete

Biokol

Bovete
Nyhet!

Finns i 4 kg, 10 kg & 20 kg/förp.

18%

30%

15%

15%

10%

10%

2%
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Gräsfrö till trädgården!
Passar till 

robotklippning

Snabb etablerin
g

  Gräsmattefrö 1
 kg

40m2

Österlen
VillaR

Passar till robotklippning 50m2

 Gräsmattefrö 1 kg

Tät & Exklusiv
Villa Lyx

Passar till robotklippning 40m2

Snabbväxande
Reparera

  Gräsmattefrö 1 kg

Låga näringskrav
Långsamtväxande
Torktålig

Passar till 
robotklippning 40m2

Tålig & Vacker
Siesta

 Gräsmattefrö 1 kg

34

Tät & Exklusiv
Färre klippningar
Vinterhärdig

Snabbväxande
Reparationsgräs
Snabb etablering

Robust 
Slitstark
Snabb etablering
Bra vid hjälpsådd

ÖSTERLEN VILLA är gräsblandning-
en för dig som vill ha en slitstark gräsmatta 
med snabb etablering. Den ger en robust , 
vacker och grön gräsmatta med mycket god 
slitstyrka. 

Perfekt till villaträdgården, parkytor, lek & 
campingplatser men också mycket bra vid 
hjälpsådd. 

Alla våra blandningar innehåller svenskt frö 
med hög renhet. - Proffskvalitet är till för alla! 
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Grönyta Trädgård Växtnäring

Proffsnäring till rabatter och gräsmattor!

Växtnäring &  
Gödsel till träd-
gården!

För en grönare tillväxt

ALLROUND 
NPKS 10-2-11+9 
är en mångsidig flyt-
ande växtnäring för 
trädgård, balkong och 
krukväxter inomhus. 
Förp 5 liter.

BRILLIANTär en granulerad växt-
näring med jämn tillväxt under 6-8 v. 
Reducerar mossa och har en liten 
miljöpåverkan.  Förp 10 kg.

330 m2

NPK 23-3-6+S,Mg

Brilliant

Växtnäring 10 kg

Jämn tillväxt 6-8 veckorLiten miljöpåverkan 

Långtidseffekt & Reducerar mossa

SUPERB Fullgödsel för 
gräsmatta under hela säsongen. 
Med järnsulfat som tränger bort 
mossa. Förp 15 kg.

600 m2

NPK 17-3-10 + 5Fe
Superb

Växtnäring 15 kg

Med järnsulfat som tränger bort mossa!

GRÖNYTEGÖDSEL 
Fullgödsel för gräsmattor 
hela säsongen. 
Finns i förp 10 och 20 kg.

800 m2

NPK 20-3-9

Grönyte-
gödsel

Växtnäring 20 kg

ALLROUNDGÖDSEL 
Fullgödsel för gräsmattor och 
växter i hela  trädgården.
Finns i förp 10 och 20 kg.

400 m2

NPK 11-5-18

Allround-
gödsel

Växtnäring 10 kg

FLYTANDE 
GRÖNYTEGÖDSEL 
NPKS 15-2-6+2S 
Mångsidig flytande växt-
näring till grönytor: gräs, 
bladväxter och gröna 
häckar. Förp 5 liter.

NPKS 15-2-6+2s
Grönyta

Flytande näring för gräs, häckar & bladväx
ter

10 liter

NPKS 10-2-11+9 
Allround

Flytande näring för växt
er & grönsaker

10 liter

35
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Jordens bästa vän!

Biokolen är producerad 
av hållbart framtagna 
restprodukter från det 
svenska växtriket.

Skånefrö  
är den första svenska 
producenten som fått 

European Biochar 
Certificate, ”EBC” 
- den hårdast kravställda 
certifieringen för Biokol.

R

Jordförbättring
som ger växter ett friskt och djupt rotsystem, 
gynnar mikroliv, ökar jordens vatten- och 
näringshållande förmåga samt ger en 
förbättrad jordstruktur. 

EBC-märkt, finns i förp 1,5 liter 3 liter, 15 liter, 
50 liter samt 1 000 och 2 400 liter.

 

Friskt och d
jupt rotsyst

em 

Gynnar mik
rolivet

Ökad vatten
- och näring

shållande fö
rmåga

Förbättrad j
ordstruktur

3	liter	
Jordens bästa v

än!

Tillverkad a
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h godkänd f
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g. 

Bidrar till m
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 FN:s 17 

globala håll
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.

Jordförbätt
ring

Rek.	mängd
:	3-10	liter/

m2

Till klimatsm
art odling i t
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atter, 

krukor, träd
planteringa

r och lantbr
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Friskt och djupt rotsystem 
Gynnar mikrolivet
Ökad vatten- och näringshållande förmåga
Förbättrad jordstruktur

1,5	liter	

Jordens bästa vän!

Tillverkad av hållbart framtagna restprodukter från det 
svenska växtriket och godkänd för ekologisk odling. 

Bidrar till merparten av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Jordförbättring

Rek.	mängd:	3-10	liter/m2

Till klimatsmart odling i trädgård, rabatter, krukor, trädplanteringar och lantbruk.

Biokol binder till sig positiva joner, som 
ammoniumkväve och gör dem tillgängliga 
som näring för mikroorganismer. 

Den porösa strukturen utgör en perfekt 
livsmiljö för mikroorganismer som ger 
näring till växterna. Med biokol i mark-
bädden utvecklas gräsrötterna både genom 
att bli kraftigare och djupare. 

Gräset blir mer hållbart, slitstarkt och 
torktåligt. 

Biokolens porösa håligheter kan ta upp 
5 ggr sin egen vikt av vatten, detta gör att
 det även blir en 
utmärkt  fuktreglerare i 
 marken.
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Leveranssätt

• Utsäde och fröer levereras med bil till  
köparens gård från Tommarp.

• Kompletteringsorder fritt vår anläggning  
i Tommarp.

Återtagning utsäde

•	 150	kr/dt vårutsäde fritt våra magasin. 
• Storsäck och hybridsorter återtages ej.
• Vi har ingen returrätt efter den 1/5 för 
vårutsäde.

Frakt

• Minifrakt, 500 kr, med reservation för 
DMT, max 10 mil från Tommarp. Över 
10 mil debiteras verklig frakt.

Betalningsvillkor

• Vårutsäde den 30/4 eller 31/8 enligt 
överenskommelse vid beställning.

• Efter förfallodag debiteras  
ränta med 1,0% per månad.

• Vid beställning i webbshopen kan  
man göra swishbetalning.

Svenska Utsädesföretagens Förening, (SVUF)
Certifierat utsäde levereras på villkor att mottagaren på anfodran lämnar SVUF uppgift om huruvida 
skördeprodukten har använts eller ej använts som hemmaproducerat, ej certifierat utsäde.

Köpvillkor

Force Majeure
Såsom strejk, krig, eldsvåda, beslag, export- eller 
importförbud, oberäknad rensningsförlust, för låg 
grobarhet hos fröet, misslyckade odlingar, avbrott i 
trafik, tillförsel och dylikt, som omöjliggör transport, 
utanför firmans kontroll inträffad händelse eller orsak 

Produktion

som inverkar väsentligt störande i firmans produktion 
och expediering fritager från leverans. 

Oförutsedda kostnadsökningar utöver vad som vid 
prissättningen kunnat förutses debiteras köparen.

Hammenhög

Bakre raden: Mateusz Plizka, Alf Eriksson, Mikael Ventelä, Fredrik Nilsson, Jim Svensson, Patrik Fransson, 
Tommy Leufstedt och Erik Sjöberg. Främre raden: Mouhamed Falyoun, Mattias Johansson och Mikael Berg. 
Infällda: Martin Olsson, Per Stridh, Nils-Erik Persson och Zuhir Falyoun.

Tommarp

Biokol & Köpvillkor

Martina Hohlt, Richard Tölli, 
Mathias Börjesson och 
Jörgen Persson.
Infälld: Johnny Nilsson

37
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Transport

Tommarps Transport AB
Johnny Nilsson 0703-20 96 19

Hagströms 
Lars Lönnborn 0708-36 73 73

Håkan Billgren 0703-47 54 01

Order/fakturering
Boel Dahlström
0414-41 25 07
boel.dahlstrom@
skanefro.se

Adm/analyser
Rebecka Jönsson 
0414-41 25 08
rebecka.jonsson@
skanefro.se

Våg/Laboratorium
Gunilla Olsson
0414-41 25 14
gunilla.olsson@
skanefro.se

Försäljningschef
Claes-Göran 
Henriksson
0414 - 41 25 02
0706-82 25 02
cgh@skanefro.se

VD
Sven-Olof Bernhoff

0414 - 41 25 01
0705 - 92 07 91
sob@skanefro.se

Ekonomichef
Mats Hansson	

0414-41 25 05
0705-21 98 27
mats.hansson@
skanefro.se

Produktionschef
Mattias Persson

0414-41 25 12
0709-96 42 28
mattias.persson@
skanefro.se

Företagsledning

Logistik

Logistik
Robin Eriksson
0414-41 25 06
robin.eriksson@
skanefro.se

Nils-Birger Bernhoff 	
Servicelager Trelleborg

0708-38 11 83
nille@bernhoff.be

Lena Vollenweider	
Trelleborg

0709-54 31 27
vollenweiderlena@
gmail.com

Per-Ingvar Persson
Torna Hällestad
046-531 30
0706-47 54 83
fpip@pip-ab.se

Ortsombud

Mikael Rönnholm
Servicelager Sjöbo

0706-21 30 44
skarriegard@telia.com

Administration
Louise Bernhoff
0414-41 25 09
louise.bernhoff@
skanefro.se

Produktion/försäljning/administration
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Lasses Foder AB 
Lammhult  
tel 0472-26 05 24

Lilla Harrie Valskvarn AB 
Kävlinge
tel 046-23 88 37 

LT Lantmän   
tel 0451-515 00
tel 0435-294 50

Lokalföreningen Brösarp 
Brösarp 
tel 0414-739 90

Löderups Lokalförening 
Löderup  
tel 0411-55 86 80

Munka Lantmän 
Munka-Ljungby
tel 0431-44 51 43, 44 51 41

Slöinge Lantmän 
Slöinge 
tel 0346-404 60

Stenstu Kvarn 
Stånga  
tel 0498-48 25 15

Södra Åby Lokalförening 
Södra Åby  
tel 0410-481 60

Vallberga Lantmän 
Vallberga  
tel 0430-162 00

Vinbergs Lantmannaförening
Vinberg  
tel 0346-190 14

Wheat & Barley 
Ängelholm  
tel 042-531 50

Östra Ljungby
Lantmän  
tel 0435-210 24

AB Bröderna Lantz 
Vankiva  
tel 0451-190 09, 190 90
 

AB Hjalmar Möller 
Håslöv  
tel 040-45 96 90

Agrojakt (Viltgrödor)
Poul-Erik Jensen 
tel 070-383 30 72

Bjäre Kvarn   
Grevie och Mäsinge
tel 0431-36 62 00

Buttle Foder & Spannmål
Romakloster
tel 0498-560 52, 560 01

Christensens  
Bygg & Foder AB 
Hästveda  
tel 0451-300 45 

Grimeton Lantmän 
Grimeton  
tel 0340-20 10 60

Grimslövs Foder AB 
Grimslöv  
tel 0470-75 04 40

Hönryds Kvarn AB
Morup 
tel 0346-56850

JHL Tommarp 
Ö. Tommarp  
tel 0414-285 34

Kristianstadortens 
Lagerhusförening 
Kristianstad  
tel 044-28 52 00

Landäng Häst & Lantbruk AB 
Skurup  
tel 0411-430 05

Lant & Bygg 
Spjutstorp  
tel 0417-311 35LANT & BYGG I SPJUTSTORP AB

0417-31135

0451-19090 • www.brlantz.se •  info@brlantz.se

Lokalföreningen
Brösarp

Tel 0414-73990

SKAB
  
Gumbalde   Box 62                 623 15 STÅNGA 
STENSTU KVARN

Återförsäljare
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www.skanefro.se

Vill du bli vår nya
fröodlare?
Vi söker både konventionella och 
ekologiska odlare som vill uppföröka 
våra sorter med hög avkastning och 
god kvalitet. 
Kontakta oss så berättar vi mer.

Fördelar för dig som odlare:  
Arbetsfördelning - Jordförbättring - 
Klimatsmart - Möjlighet till god ekonomi.

Jörgen Persson
tel. 0414-41 25 19 
mob. 0708-84 04 44

jorgen.persson@
skanefro.se

Fältrådgivare fröodling

Pär Åkesson
tel. 0414-41 25 04
mob. 0705-56 23 60

par.akesson@
skanefro.se


