
Markvård allt viktigare för odlarna
Greppa Marknaden, RaHa-projek-
tet och Eko.nu samlades till en ge-
mensam träff på Gårdskulla gård i
Sjundeå i Nyland förra veckan.
Förutom den traditionella mark-
nadsöversikten så handlade till-
fället om markvård i olika former.

Staffan Björkell

M
arkvård var ämnet för dagen
då de nyländska jordbrukarna
träffades på Gårdskulla i Sjun-

deå. Gården har alldeles nyss gått över
till ekologisk husdjursproduktion med
nötdjur av Angusras. Växföljden har
tack vare djuren givetvis fått ett allt stör-
re inslag av vall, ofta med en omfattande
andel klöver.

– Vi eftersträvarattdethärpå lång sikt
ska förbättra markstrukturen och tillföra
behövliga näringsämnen. Jag hoppas
också att myndigheternas regler för
etablering av olika vallar, framför allt
gröngödslingsvallar, bättre skulle anpas-
sas till de realiteter som gäller i växtod-
lingen. Som läget nu är finns det bland
annat brister i hur man får etablera fång-
grödor, säger han.

Nyttan av gröngödsling

Kari Koppelmäki som leder RaHa-pro-
jektet berättar om nyttan av gröngöds-
lingsvallar i växtföljden. En förhöjd
mullhalt nämns ofta som en positiv ef-
fekt.

– Mullhalten kan, bereonde på jordar-
ten, stiga på lång sikt. Men på kort tid
sker det oftast inga eller väldigt små för-
ändringar. Det härbörman komma ihåg,
betonar han.

Koppelmäki tog senare med hela
gruppen ut på ett av Gårdskullas skiften
för att bekanta sig med tillståndet i
jorden.

– Det är lätt som en plätt. Det enda
man behöver är en spade. Det kan göras

när som helst men jag rekommenderar
att man gör det på hösten, då får man det
ärligaste analysresultatet. Det är viktigt
att jordbrukarna är medvetna om sina
jordars kulturtillstånde, påpekar han.

Blålusern nytt alternativ

Växtodlingsrådgivare Peter Fritzén vid
Finska Hushållningssällskapet har till-
sammans med en av sina kunder gjort
fältförsök med blålusern på kundens
gård i Bjärnå i Salo. Fritzén har intresse-
rat sig förgröngödslingsvallarav f lera or-
saker. En orsak är markvård och en an-
nan höga gödslingskostnader i växtod-
lingen. Han konstaterar att gödslings-
kostnaderna utgör från en tredjedel till
hälften av de rörliga kostnaderna.

Då det kommer till gröngödsling så
kan man ju undra varför Fritzén fastnat
för just blålusern?

– Blålusern är intressant bland annat i
och med dess otroliga förmåga att pro-
ducera växtmassa och kväve, säger han.

Erfarenheterna från kundens gård i
Bjärnå, som är en husdjursgård, är impo-
nerande. I fjol då det var ett torrt år pro-
ducerade blålusernen foder för 8 500
kilo torrsubstans per hektar. Man skör-
dade tre gånger. Den första skörden gav
3 000 kilo och de övriga två 2 000–3 000
kilo per hektar.

Fritzén höjer ett varningens finger
och påminner om att det med de kväve-
fixerande växterna är till nackdel om
man gödslar dem. Samtidigt påpekar
han att blålusernen i övrigt är rätt så krä-
sen med växtförhållandena. Den kräver
rätt högt pH-värde och en dränerande
jord.

– Men om man kan uppfylla de här
båda kraven så kan man dra nytta av dess
bästa egenskap, nämligen förfruktsvär-
det, säger Fritzén.

Dessutom binder blålusern luftens
kväve med ungefär 80–250 kilo per hek-
tar. Ett högintressant alternativ för olika
former av vallodling med andra ord. �
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De nyländska odlarna lyssnar hängivet till RaHa-projektets Kari Koppelmäkis visdomsord om markvård. Här befinner sig gruppen på ett av Gårdskullas skiften.

Peter Fritzén är växtodlingsrådgivare

vid Finska Hushållningssällskapet och

övertygad om att blålusern är ett alter-

nativ för såväl foder som gröngödsling,

bland tack vare dess förmåga att produ-

cera en omfattande växtmassa.

Gustav Rehnberg driver Gårdskulla

gård i Sjundeå som precis gått över

till ekologisk husdjursproduktion.

Han vill förbättra markstrukturen på

gården genom ett allt större inslag

av vall i växtföljden.
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