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Perioden 9 maj tom 23 maj
Under början av perioden ska det passera några mindre regnområden över norra Götaland och
Svealand som tillsammans kan ge mellan 15 mm i väster och 3 mm i öster. I de delar av västra Sverige
som får 15 mm regn kommer betestillväxten snabbt gå upp till minst 50 kg ts per dag. För övriga
Sverige blir det en fallande skala på tillväxten beroende exakt på hur mycket regn som faller. Men
även där det bara kommer 5 mm regn kommer det att märkas att betets tillväxt ökar.
Fortsatt låg till måttlig betestillväxt under perioden
Under resten av 14-dagarsperioden ser det ut att bli högtrycksbetonat väder utan nämnvärd
nederbörd och dagstemperaturer mellan 13-18 grader. Det här innebär att betestillväxten för de
flesta troligtvis håller sig kring cirka 15 kg ts per dag och hektar. Med tanke på att en mjölkande tacka
helst vill äta 2,5-3,0 kg ts/dag kommer det alltså att gå åt stora arealer under perioden.
Försämrad beteskvalitet över tid
Även om betet inte börjat förväxa än, så blir dagstemperaturerna under perioden tillräckligt höga för
att det ska ske en märkbar försämring av beteskvaliten under perioden. Speciellt på naturbetesmark,
där gräsen är tidiga, blir det inte samma höga kvalitet på obetade skiften i början och i slutet av
perioden. Så ju tidigare alla skiften blir avbetade desto bättre.
Fördelar och nackdelar med låg betestillväxt under maj månad
Även om det känns motigt för stunden kan en låg betestillväxt i maj månad ha positiva effekter på
betet längre fram. Fåren hinner med att beta av utan att det förväxer och det finns en stor potential
för bättre beteskvalitet och bättre betestillväxt längre fram.
Tackornas kondition
Tackorna har en fantastisk förmåga att kunna kompensera för dålig utfodring genom att ta lagrad
näring från hull och muskler. Men det är viktigt att inte driva det här för långt. Man måste hitta rätt
balans på tackans vikt och hull så att tackan orkar mjölka ända fram till avvänjningen. Speciellt svårt
en sådan här besvärlig vår. Det är viktigt att lyssna på signalerna från djuren. Tackorna visar ofta
tydligt när de fått för lite att äta under en längre tid. De är oroliga och desperata och rymmer gärna.
Läge för 1-åriga vallar eller 1-åriga foderväxter?
1-årsvallar har flera fördelar i växtföljden bland annat ger det mindre bekymmer med parasiter och
en bättre betesproduktion på hösten. Dessutom kan man plöja ner stora gödselgivor eftersom
näringen utnyttjas bättre tack vare den långa tillväxtperioden.
Växter som kan övervägas är tex vallväxter såsom italienskt rajgräs, persisk klöver eller ettåriga
foderväxter dvs blålupin, ärter, korn, havre, vårvete, foderraps, foderrovor.
Sådd är lämpligt nu i mitten av maj och fram till slutet av juni.
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