Är du Årets Vallmästare 2015?
och Nötkött
arrangerar tävlingen Årets Vallmästare
i samarbete med Växa Sverige, Svenska
Vallföreningen och slu.
År 2002 utlystes tävlingen för första
gången och förra året öppnades tävlingen
även för nötköttsproducenter. Det blev
nötköttsproducenterna Rickard och Lennart Johansson, Grundsbo, Frändefors,
som utsågs till Årets Vallmästare 2014.
Kanske är det din tur 2015?
Alla mjölk- och nötköttsproducenter
som har vallodlingen i fokus välkomnas
till 2015 års tävling!
En stor avkastning på vallen med god
hygienisk och näringsmässig kvalitet

TIDNINGARNA HUSDJUR

är en självklarhet för dagens mjölk- och
köttproducenter. I Årets Vallmästare vill
vi stimulera intresset för vallodling och en
lönsam vallproduktion. Vi söker vallodlare som lyckas hålla en jämn och hög
kvalitet på vallfodret under ﬂera år och
som har en strategi och målsättning med
sin odling.
Anmäl dig genom att, senast den
1 oktober, skicka in kopior på årets analyser, helst från två till tre olika skördar och
gärna några analyser från tidigare år.
Vinnaren får, förutom äran, priser
motsvarande ett värde på 7 000 kronor
(fyra grovfoderprover, två timmars rådgivningstid och deltagande på konferens).

KORT OM:

Vad är ett bra ensilage?
Här är några av de analysresultat som
karaktäriserar ett bra ensilage.
Energivärde

> 11,0 MJ per kg ts

Ts-halt

>25 %, bedömning
utifrån lagringsystem

Råprotein

120–170 g per kg ts

NDF

450–550 g per kg ts

Osmältbar NDF

< 175 g iNDF per kg
NDF

Buffertlösligt
råprotein

< 600 g råprotein per
kg råprotein

AAT20

80–85 g per kg ts

PBV20

17–33 g per kg ts

NEL20

>6,5 MJ per kg ts

FRISK LUKT OCH BRA FÄRG
pH-värde direktskördat

<4,2

pH-värde ts <35% <4,5
pH-värde ts >35% pH inget bra mått
Ammoniumkväve

<8 % av totalkväve

Smörsyra

<0,1% av prov

Mjölksyra

3–10 % av ts, helst
över 5 % av ts

Socker

helst över 5 % av ts

Clostridiesporer

<10³ CFU/g foder

I juryn ingår: Anna Carlsson, Svenska
Vallföreningen, Nilla Nilsdotter-Linde och
Rolf Spörndly, SLU, Christian Swensson,
LRF Mjölk, Helena Stenberg, Taurus, Gertrud Larsson, Britt-Marie Jafner och Hans
Lindberg, Växa Sverige, Erik Pettersson,
Husdjur, samt Lena Widebeck, Nötkött.
Har du frågor kring tävlingen
du kontakta: Britt-Marie Jafner,
010–471 09 42.
Lennart och Rickard Johansson, Grundsbo, Frändefors, utsågs till Årets Vallmästare 2014.

Fyll i och ha chans att bli Årets Vallmästare 2015
NAMN:

■ Vallfröblandning:

ADRESS:

■ Ensileringsmetod och lagringssystem:
TELEFONNUMMER:

■ Avkastning, ton ts per hektar:

■ Målsättning och strategi med vallodlingen och vallen som
fodermedel:

■ Handelsgödsel och/eller stallgödsel, totalgiva:

OBS! Bifoga en kopia eller avskrift av analys. Skicka din anmälan senast den 1 oktober 2014 till Tidningen Husdjur, Box 30204, 101 25 Stockholm.
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