l e dar e n

Vallfrö är ett maratonlopp
Våren har äntligen visat sig efter en tung vinter med skarpt fokus på hur vi ska få lönsamhet i vallfröodlingen i Sverige. Nu hör jag tranorna hålla sina serenader när de utnyttjar termikvindarna på
den skånska sydkusten innan de drar vidare norrut. Dagarna blir längre och vårbruket är igång för
en del, avklarat för andra och står för dörren hos en tredje.
I förra numret av Svensk Frötidning fortsatte vi med artiklar kring lönsamheten i vallfröodlingen.
Gunilla Lindahl-Larsson skrev en intressant artikel om timotej, som är vårt största vallgräs sett
till arealen. Den artikeln visar komplexiteten i hur man ska bedöma lönsamheten. I en kalkyl ska
en mängd parametrar sättas in för att få fram TB2. Siffrorna i en kalkyl varierar givetvis stort över
landet och när vi gör kalkylerna från SFOs sida gör vi det utifrån ett medeltal i odlarkollektivet.
Vi måste alltid utgå ifrån ett medel när vi agerar, men alla strävar givetvis efter att ligga i den övre
kvartilen. Sedan ska även medeltalet för vallfrögrödan jämföras med medeltalet för alternativ
grödor för att se om fröodling platsar i gårdens grödmix.
Fröodlingen bör platsa nu när vi ser ljuset i tunneln rent prismässigt. För precis som Gunilla skrev i
nr 2 av Svensk Frötidning så ser det just nu bra ut för vallfröodlingen. Det indikerar både de
à conto-priser som vi sett per den 15 december, men också den trend som priserna pekar mot.
Men ska vallfröodlingen i Sverige fortsätta att behålla den areal vi lyckats komma upp i och förhoppningsvis även öka, så krävs det mer än pristoppar i ett kort sprinterlopp. Det krävs uthållighet
över tiden och seghet som hos en maratonlöpare. Därför är det otroligt viktigt att rätt signaler kommer odlarkollektivet till del. De signalerna är att vallfrö är en gröda som är attraktiv på många plan
och över tiden, intressant för yngre att starta med, lönsam i växtföljden, erbjuder moderna kontrakt
och kännetecknas av ett tydligt entreprenörstänkande i branschen. De signalerna lockar fler maratonlöpare till vår krets.
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