Praktisk vallbotanik och klöverhaltsbedömning
Under en dag går vi igenom de vanligaste vallväxterna och deras botaniska kännetecken. Vi
tränar på att bedöma klöverhalt i fält och vi diskuterar också tidpunkt för skörd. Räcker det att
skörda tre gånger eller behöver vi skörda fyra och kanske fem med nyare arter som
rörsvinglar?
Du får gott om tid att ställa frågor och byta erfarenheter med dina kollegor.
Vi kommer vara utomhus en stor del av dagen så det är viktigt att du är klädd för alla väder!

Rådde gård, Länghem
19 maj 2017
Kl. 09.30-15.30
Kaffe finns från 9.00
Maten kostar 150 kr och betalas helst kontant på plats. I andra hand kan vi skicka faktura.
Hitta till Rådde gård:
https://www.hitta.se/kartan!~57.61034,13.35144,9.773847479762256z/tr!i=FQK7yrMm/sear
ch!i=3006598657!q=R%C3%A5dde%20G%C3%A5rd%2C%20L%C3%A4nghem!t=single!s
t=plc!ai=3006598657!aic=57.60745:13.26014

Program
9.30 – 9.45
9.45 - 12.00

Rådgivning om grovfoderodling och
vallbotanik - hur hänger det ihop?
Utomhus
Artkännedom och botaniska kännetecken
Botanisk sammansättning inklusive
bedömning av klöverhalt
Aktuella vallsorter
Försök med ympning av lusernvallskillnader i ympningsmedel
Hur använder jag detta i rådgivningen?

Pernilla Kvarmo

Anne-Maj
Gustavsson

Magnus Halling

Linda af Geijersstam
12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 15.00

Inomhus
Hur förändras beståndet och
artsammansättningen över tid
Utvecklingsstadium och skördetidpunkt
Hur använder jag detta i rådgivningen?

15.00 - 16.00

Vilka underlag saknar du i rådgivningen?
Avslutande diskussion inklusive fika

Magnus Halling
Anne-Maj
Gustavsson
Linda af Geijersstam
Linda och Pernilla
Alla bidrar

Föreläsare
Linda af Geijersstam

0706-15 67 70

Anne-Maj Gustavsson
Magnus Halling
Pernilla Kvarmo

090-786 87 17
018-671429
036-158511

linda.af.geijersstam@hushallningss
allskapet.se
Anne-Maj.Gustavsson@slu.se
Magnus.halling@slu.se
Pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se

Har du frågor, kontakta:
Pernilla Kvarmo
Tel: 036-158511 eller E-post: Pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se

Välkommen!
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket,
LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.
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