FAKTABLAD

LÅNGLIGGANDE VALLAR

LÅNGLIGGANDE VALLAR
Bar åkermark leder till avrinning av kväve
och fosfor. Mark som är täckt med vegetation
minskar avrinningen med ca 50 procent.
Desto längre tid marken är täckt med
vegetation desto mindre avrinning. Det är
vanligt att åkrar som används för produktion
av vinterfoder för nötdjur plöjs vart fjärde år.
Tallriksharv

Om det är möjligt att förlänga rotationen
så blir avrinningen lägre. Förlänger man
perioden mellan plöjningar med ett år minskar
avrinningen med 20 procent, med två år blir
det 33 procent o.s.v.
Det finns olika sätt att förlänga rotationen.
Ett sätt är att börja om processen genom
att plöja, harva och så åkern med arter som
är långlivade. Ett annat sätt är att förbättra
vallen genom att så in nya frön i den växande
vegetationen.

Skörd av grönmassa.

Sådd av frön med en långfingerharv
i långliggande vall.

Sådd
Om vallen ska förbättras så ska det göras
efter första skörden. Då har den insådda arten
en lång etableringsperiod, vegetationen är
till att börja med kort och fröna kommer i
direktkontakt med jorden. Sådden ska göras
när jorden är fuktig eller blöt eller före ett regn.
Mängden frö som går åt är ca 16 kg/ha. Val av
fröblandning beror på jordmån och klimat.
Gödsling
Fastgödsel sprids på växande vall under hösten
efter sista skörden. Följande vår harvas vallen
med en långfingerharv, eventuellt tillsammans
med insådd. Vallen vältas sedan för att få en
jämn yta.

PLANERING
För att lyckas med långliggande vallar behöver
en strategi läggas upp. Ibland kommer
skötseln att misslyckas, då behöver nya tag tas
det följande året. Planera långt i förväg.
Förbered jorden
Ibland är det nödvändigt att börja etableringen
med bar jord, t.ex. när vallen har fått
körskador, sly har kommit upp, vegetationen
har konkurrensstarka rötter som tar över eller
om mycket ogräs har spridit sig. Då måste
åkern plöjas, harvas och sås. Ibland kan det
även vara nödvändigt att träda åkern ett år.
Vid sådden kan havre sås tillsammans med
gräs och örter. Första året kan havren skördas
grön. 15–24 kg/ha av fröblandningen används
beroende på klimat och jordmån.
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Detalj av långfingerharv.

På en långfingerharv blåses fröna ut genom ett rör.

FAKTABLAD
GRÄS OCH ÖRTER TILL LÅNGLIGGANDE VALLAR
Det är en väldigt stor skillnad mellan odling av
spannmål och odling av arter för produktion av
vinterfoder. Säd har odlats i tusentals år medan
produktion av vall har pågått i mindre än 200 år
och består fortfarande av vilda arter. Därför är deras
genetiska variation mycket bredare.
Rörsvingel, Festuca arundinacea, började bli populär
ca 1945. Den håller länge i vallen och tål torka
och fukt. Den behöver mycket gödsel och växer i
huvudsak på leriga jordar. Växtmaximum ligger sent på
växtsäsongen.
Engelskt rajgräs, Lolium perenne, är tålig mot slitage,
etablerar sig snabbt och är aggressiv.

LÅNGLIGGANDE VALLAR JÄMFÖRT MED EN 4-ÅRIG VÄXTFÖLJD
(PLÖJNING VART FJÄRDE ÅR)
Kostnader tagna från maskinringens prislista i Örebro 2010.
Kostnaderna inkluderar plöjning, harvning, sådd, vältning och frön.
Kostnad /ha och år
Långliggande vallar
Växtföljd 4 år

Kostn./4år Kostn./5år Kostn./6år Kostn./8år
720–790 730–780 620–670 500–530
720–790 720–790 720–790 720–790

Kostnaderna för långliggande vallar minskar ju längre tid
rotationsintervallet är.
Ibland kommer det fortfarande vara nödvändigt att börja om från
början beroende på oförutsedda omständigheter.

Hundäxing, Dactylis glomerata, är tålig mot vinterskador
och mot torka.
Rörflen, Phalaris arundinacea, är härdig mot torka
och fukt. Gräset kan användas istället för halm som
bäddmaterial i djurstall. Det kan användas som foder
för nötdjur, men inte för växande djur. Rörflen odlas på
organiska jordar.
Rödklöver, Trifolium pretense, är en vanlig art i
vallfröblandningar. Det rekommenderas inte för
långliggande vallar då den håller i ca tre år. Rödklöver
är svår att få torr, det tar 3–4 dagar vid fuktiga
förhållanden.
Blålusern, Medicago sativa, korsar sig ofta med gullusern, Medicago falcata. Båda lusernarterna kan ge
tre, upp till fyra skördar beroende på var de växer. En
av skördarna måste lämnas så att lusernen kan gå i
blom. Båda dessa arter måste inkuberas med bakterier
innan sådden. Att odla lusern kräver lite kunskap för
att det ska fungera bra.
Käringtand, Lotus corniculatus, har djupa rötter och är
härdigt mot torka och höga temperaturer. Den behöver
inte mycket näring och är anpassad till långliggande
vallar. Kvalitén på proteinet är väldigt högt och
vatteninnehållet i fodret är relativt lågt.
Cikoria, Cichorium intybus, svartkämpar, Plantago
lanceolata, och kummin, Carum carvi, har djupa rötter
och är lämpliga för långliggande vallar.

Beroende på jordmånen och klimat väljs arter, sorter
och blandningar. Ibland kan det vara bra att börja med
ett brett spektrum av arter och olika sorter och se vilka
som lyckas bäst.

Långliggande vall sådd med lusern, kärringtand och timotej.
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Alla arter har olika underarter som har olika karaktärer.

