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Ogräsharvning 

   
Sista minuten för en sista ogräsharvning ärt         Fortfarande bekvämt att harva ärt/havre 
Det är gynnsam att lägga en sen harvning innan 
ärtorna klängar ihop. 

   
De åtråvärda ogräset inför sista och tredje       10-15 cm stora å-bönor, sista harvning stundar  
och sista ogräsharvning efter uppkomst av  Här var det 2 blindharvningar och 2 efter uppkomst innan 
åkerbönan    Lantbrukaren räknade ca 55 å-bönor/kvm 
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 Här såddes majsen för djupt, och fåglarna ingen fara 
heller, 10 cm är för mycket i brukliga fall, 6 cm hade varit bra, uppkomsten mycket och onödigt 
fördröjd. DOCK mycket! utrymme för blindharvningar, 3 för tillfället och ogräset spirar jämnt. Idag kom 
första plantorna upp. 
 
Ogräshantering i majsodling 
Det visar sig nu också, att ha minst 90.000 grobara kärnor är mycket bra att ha, viss bortfall via blind- 
och ogräsharvning förekommer. 
Kör minst 2 blindharvningar, har du pilört, kör 3 dagar efter sådd och upprepa innan uppkomsten. Det 
förutsätter rimlig sådjup på ca 6 cm och inte 10 cm som bilden ovanför visar, då låg majsen redan i 2 
veckor och ger utrymme för 3-4 blindharvningar. Även om majsen skulle sticka upp lite, fortsätt köra. 
Pausa vid 1 blad stadiet. Fortsätt 1-2 blad stadiet. Med känslig harv och fingertoppskänslan kan du 
tänja tidsfönstret. Har du radrensare med skyddsplåt/-tallrik, kör vid tydlig synlig majsrad från 
traktorsätet. Radrensare eller System Cameleon mm utan skydd för raderna betingar något senare 
första körning. 
Kör med ogräsharv främst längs raderna, i fall av massiv mållainvasion i raden, kör tvärsöver raderna, 
tom fram och tillbaka. Kombinera ogräsharv och radrensaren på ett vettig flexibelt sätt. 

 På Öland, idag 22-5, i det stadiet kan, bör man köra pga. ogrästrycket 
synlig över och under markytan. Försiktig körning. 



                    

Ogräsharvning i potatis 
Försök blindharva minst 2 ggr. i potatis. De vita trådarna är vi ut efter. Var försiktigt när potatis sticker 
genom ytan, anpassa inställning och hastighet. Finns de gröna knopparna tal de harvningen bättre. Du 
kan ogräsharva upp till 15 cm stora potatisplantor beroende på ogräsharv och körning. 
Två blindharvningar uppföljd av kupning. Saknas jord i toppen av kupan, kupa upp jord. Kupningen 
skapa förutsättningen att kunna harva ned jord. Osv. 
 
Vitklöverfröodling 
Som komplement till notis i föregående ekobrev om att nya ekologiska vitklöverfröodlare sökes, fick 
jag ett meddelande av en tidigare vitklöverfröodlare: 

- Att skördarna skiftar i vitklöverodlingen mycket mer än i rödklöverfröodling 
- Odlingen betraktade han som mer riskfylld 
- Se över pollineringen, minst en bikupa per ha 

Lästips: 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.3229365112c8a099bd980004031/1370040621137/Odli
ngsvagledning%20Vitklover%20webb.pdf 
Efterbehandling och torkning: 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.2c4b2c401409a33493152a/1377061989977/Efterbehan
dling%20fr%C3%B6.pdf 
Kommentar: att stödja pollineringen är mycket viktigt! 
 
Vallskörd 
Vallskörden närmar sig. Vallprognosen http://vallprognos.se/ kan för ekologiska odlare ett 
hjälpmedel. Som det såg ut idag i vårt område och på ekovall, kunde man lugnt vänta 1 vecka till. Plus 
att klövern, baljväxterna är mer förlåtande angående RP halten och till viss del även energihalten. Är 
man däremot i desperat behov att samla ihop en första mängd för att kunna klara foderbristen får 
man sätta igång ganska omgående. Dock ser vallfodret mycket späd ut med låga NDF värden som får 
balanseras upp, plus att åkerbetesperioden har börjat. 
Exempel på mätpunkt Kalmar konv. vallblandning. 

 
Om 5 dagar skulle infalla uppnått temperatursumman för skörd. OBS! gäller konventionell intensiv 
gödslad vall. Lägg till några dagar tom 1 veckan för baljväxtrika (minst 35-40 % baljväxtandel) ekovallar 
till mjölkkofoder med högt energiinnehåll.  

http://www.jordbruksverket.se/download/18.3229365112c8a099bd980004031/1370040621137/Odlingsvagledning%20Vitklover%20webb.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.3229365112c8a099bd980004031/1370040621137/Odlingsvagledning%20Vitklover%20webb.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.2c4b2c401409a33493152a/1377061989977/Efterbehandling%20fr%C3%B6.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.2c4b2c401409a33493152a/1377061989977/Efterbehandling%20fr%C3%B6.pdf
http://vallprognos.se/


                    

Synnerhet det här året som var kall och torr i början, bromsade upp valltillväxten avsevärd. Då är 
ekovallar med mindre mängder lätt tillgänglig N helt enkelt långsammare. Det pågående 
drivhusliknande vädret låter vallarna utvecklas avsevärt. 
Väntar dock inte onödigt länge med första reguljära skörden, när du vill hålla ett 4 skördesystem 
upprätt och hålla bra fodervärden. Och bevaka axgång av gräsarterna. 

 En del funderar på, att bryta efter 1: a skörd vallår 1 pga. undermålig valletablering i 2018.  
Majssådd är i senaste läget, men i gynnsamma lägen med lång frostfri växtperiod och mycket tidig 
majssort (låg FAO tal t ex 150 – 170) kanske värt en tanke. 
I övrigt kunde man satsa på ettåriga (vall-) foderblandningar, några exempel: 
Ettårig – flera skördar i 2019 
Alternativ A  Alternativ B 
25 kg Westerwoldiskt 25 kg Westerwoldiskt 

10 kg Persiska Klöver 
6 kg Persiska Klöver 
6 kg Alexandriner Klöver 

Alternativ C 
140 kg havre 
     6 kg Persisk Klöver 
     6 kg Alexandriner Klöver 
    15 kg Westerwoldiskt 
 
Skyddsgröda med vallinsådd som fortsätter i 2020 
150 kg havre 
  10 kg westerwoldiskt 
  10 kg Persisk Klöver 
  20 kg Vallblandning av den blandningen Du vill ha, skörd som helsäd; sen fortsatt vallskörd 
beroende på väder och årsmån 

 Får anpassas efter jordmån, tidsaspekt, diskutera med din kollega eller rådgivare 
Slätte Eko-dag 
Citat: ”Nu är det dags igen för Slätte Ekodag den 18 juni i Töreboda på Slätte gård. Vi har nu laddat för 
den bästa ekomässan någonsin med demoodlingar, föreläsningar och mat i världsklass. Självklart 
ekologiskt! Om man vill anmäla sig så bör man göra det innan den 1 juni eftersom vi behöver beställa 
mat. Här kan man anmäla sig http://www.ekoweb.nu/?p=11572 och bifogar ett program.” 
Info, frågor: Olle Ryegård, Projektledare Slätte Ekodag, 070 – 799 18 68, olle@ekoweb.nu  
 

Studieresa Tyskland - Öko-Feldtage och två gårdar med 
grönsaksodling, specialgrödor och växtodling, 2–5 juli 2019 
Välkommen på en intressant resa till mellersta Tyskland med besök på Öko-Feldtage, nära 
Kassel. Det är en stor nationell fältmässa inriktad på ekologisk växtodling och specialgrödor, med 
demoodlingar och demokörningar av maskiner. Vi gör också studiebesök på två ekologiska 
gårdar med frilandsgrönsaker, växtodling och specialgrödor. Vi reser med buss från Malmö. 
Resan ordnas av Agri-kultur i Småland AB i samarbete med Jordbruksverket. Beate och Hermann 
Leggedör tolkar från tyska. 

http://www.anpdm.com/newsletter/5572436/44425D447843435A4A71 
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Program 
 
Dag 1. Buss från Malmö centralstation ca kl. 08:00 (exakt tid meddelas senare) 
till Tagungshaus Lebensbogen, Zierenberg. Ankomst ca kl. 19. 
 
Dag 2. Förmiddag: Bio-Börde. Ekologisk gård med rotfrukter, kålväxter, mellangrödor, 
växtodling, vall. Cut & carry, regenerativt jordbruk, kompostering.  
Eftermiddag: Öko-Feldtage, fältmässa. Middag och övernattning på Tagungshaus 
Lebensbogen. 
 
Dag 3. Förmiddag: Öko-Feldtage. Ekologisk försöksgård.  
Eftermiddag: Klostergut Wiebrechtshausen, KWS. Ekologisk gård med morötter, bönor, 
rödbetor, sockerbetor, potatis, växtodling och vall. Middag på gården. Övernattning 
på Hotel Freigeist. 
 
Dag 4. Hemresa till Malmö Central. Åter ca kl. 19. 
 
Deltagare: Rådgivare och lantbrukare. Cirka 24 deltagare.  
 
Kostnad: Cirka 250 euro per person för tre övernattningar i dubbelrum, inkl. frukost och 
inträde till Öko-Feldtage. Endast på Hotel Freigeist kan du få enkelrum mot tillägg 29 euro. 
Deltagarna betalar själv lunch och middag samt tar med en present till studiebesöken. 
Exakt kostnad avgörs även av aktuell valutakurs och faktureras i efterhand. Deltagarna 
betalar främst för kost och logi. Jordbruksverket betalar resten. Kontaktperson på 
Jordbruksverket: Johan Ascard, johan.ascard@jordbruksverket.se 
 
Anmäl dig snarast och senast 2 juni till Hermann Leggedör 0707-912 374, hermann@agri-
kultur.se 
Bindande anmälan. Anmälningsavgift 1500 kr per person. 
 
Välkommen!  

 

 

 Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel 
 
Lägg till i almanackan 
11 juli 2019 Fältdag ”ekologisk regenerativt lantbruk” nära Lund 
Fältdag ekologiskt regenerativt lantbruk, torsdag 11 juli 2019, 9.30 – 15.00, Biskopshagens Odlingar, 
Emma, Joel, Anders, http://www.biskopshagensodlingar.se/Norra knästorp, medverkande: Martin 
Beck, ekorådgivare från DK, http://martin-beck.dk/, fältvandring, grödor, jordbearbetning, jordprofil, 
spadeanalys, maskinteknik/-visning, grödval, växtföljd, kompletterande grödor, insådd, 
mellangrödor, mulluppbyggandet, jordbördighet i praktik. Sambanden mellan mikrobiella processer, 
mykorrhiza, mull och växternas rotsystem och förstår komplexiteten. Diskussion av reducerade 
jordbearbetningsmetoder tom plöjningsfria system och vad det gör i samverkan med biologiska 
metoder. Växtbiologin och biologiska processer som hjälpmedel understött av tekniska hjälpmedel. 

https://www.tagungshaus-lebensbogen.de/
https://bio-boerde.de/
https://www.oeko-feldtage.de/
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/lehr-und-versuchsbetrieb-hessische-staatsdomaene-frankenhausen/startseite.html
https://mediamaster.kws.com/01_Produkte/oeko_1/wiebrechtshausen/betriebsspiegel_klostergut_wiebrechtshausen_2017.pdf
https://www.freigeist-northeim.de/
http://www.biskopshagensodlingar.se/
http://martin-beck.dk/


                    

Utbyte i fält och på gårdsplan mellan lantbrukarna och med medverkande. Kostnader: 400 kr inkl. 
mat/fika. Samverkan: Länsstyrelsen i Skåne, Agri-kultur i Småland, Ekologiska Lantbrukarna. 
Anmälan/Info/ansvarig: Hermann Leggedör, hermann@agri-kultur.se, 0707-912374, senast 6/7, 
gärna tidigare. "Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne" 

                    
 
 
"Overshoot day" allt tidigare 
"Overshoot day", dagen då den årliga budgeten av förnybara resurser tar slut, brukar infalla i augusti 
och tidigare och tidigare för varje år. Men om konsumtionen såg likadan ut i resten av världen som 
den gör i EU-länderna skulle dagen inträffa redan den 10 maj, enligt en sammanställning som Global 
Footprint Network har gjort. EU utgör 7 procent av jordens befolkning men använder 20 procent av 
resurserna. Det innebär att det skulle behövas 2,8 jordklot om alla människor i världen levde som en 
genomsnittlig EU-invånare. https://www.svd.se/snart-lever-eu-landerna-pa-lanade-resurser 
Kommentar: Det som vi upplever i medierna är en intensiv diskussion på två plan: a) slöseriet med 
resurser, som gäller alla utan undantag b) Klimatutvecklingen som påverkar vår livsmiljö. Lantbruket 
berörs i högsta graden, men kan också vara en del av problemlösningen och vi får anpassa vår 
verksamhet i odlingen och djurhållningen. 
 
Säljes 
KRAV åkerbönor, foderkorn och – vete, Scangrain, Magnus Sandström, 070-292 89 63 
http://www.scangrain.com/ 
Kommentar: försäkrar dig alltid som köpare om KRAV godkännandet, begär kontrollcertifikat 
Köpes 
KRAV raps från ny skörd 2019, kontrakt på areal i stället för ton, Scangrain, Magnus Sandström, 070-
292 89 63 
Säljes 
KRAV kvigor och KRAV dräktiga kvigor. Från mjölkbesättning. Madesjö, Nybro, Brokagärde ekogård, 
Johan Andersson 070 - 598 25 82, Per-Olof Andersson 073 – 521 73 07 
Säljes 
Utrustning tillhörande direktförsäljning via mjölkautomat till salu: 
Mjölkbot, från företaget http://www.milkbot.cz, två mjölkautomater med totalt tre 216 liter 
behållarna på hjul. En batchpastör180 liter från Plevnik, http://www.plevnik.si/en/, utrustning har 
används de sista två somrarna 2017 + 2018 på norra Öland. En mjölktank md 2000 l som mellanlager. 
Kontakt: Albin Olsson, Löttorp, norra Öland, 070 - 867 14 25, albinols@hotmail.se 
 

 Glädjespridaren och nyttodjur mot bladlöss; det kryllade av 
nyckelpigor i vall 3 igår. Alla bilder förutom Ökofeldtage tillhörande: Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland 
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