Gödsla för rätt proteinkvalitet i
foderspannmål
Välkommen till en temadag om bra gödslingsstrategi till foderspannmål. Råd om
gödsling till foderspannmål diskuteras i det konventionella jordbruket. Bör
lantbrukarna gödsla fodersäd på samma sätt som brödvete för att nå en högre
proteinhalt och därmed ett bättre fodervärde? Men hur påverkar det proteinkvaliteten
i fodret?
Minskar behovet av inköpta proteinråvaror i foderstaten till enkelmagade djur när
proteinhalten ökar? En annan fråga är om den ökade proteinhalten täcker djurens
behov av aminosyror eller måste foderstaten ändå kompletteras med syntetiska
aminosyror. Hur proteinförsörjer vi ekologiska grisar och fjäderfä?
Målet med kursen är att få fram en så bra gödslingsstrategi som möjligt för både
konventionell och ekologisk foderodling.

Plats:
Hotell Högland, Nässjö
Datum: 7 mars 2019
Tid:
kl 10.00 – 16.00, förmiddagsfika från kl 9.30
Kursen är kostnadsfri, men lunch får betalas av var och en på plats till en kostnad på
110:- inkl moms per person.

Program Prel.
09.30 - 10.00
10.00 - 10.10
10:10 - 10.35

Kaffe
Inledning
Foderbehov till grisar

10.35 - 11.00

Foderbehov till fjäderfä

11.05 - 12.00
12.00 - 13.00

Proteinkvalitet i spannmål
Lunch
N-haltens påverkan av
mikronäringsämnen
Gödslingsstrategier till
foderspannmål i praktiken
Kaffe
Diskussion

13.00 - 13.45
13.45 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 16.00

Jordbruksverket
Ola Karlsson, Foderlotsen
Åsa Odelros, Föreningen för
ekologisk fjäderfäproduktion
Bengt Lundegård, Globalorganic

Karin Hamner, SLU
Malin Lovang, Lovang konsult

Föreläsare
Karin Hamner
Malin Lovang
Bengt Lundegård
Ola Karlsson
Åsa Odelros

018-67 12 36
013-23 44 69
018-32 08 76
070-635 40 14
0706-97 66 11

karin.hamner@slu.se
malin.lovang@lovang.se
Bengt@globalorganic.se
odelros@dof.se

Har du frågor, kontakta:
Katarina Holstmark
Tfn 036-15 81 12
Katarina.Holstmark@jordbruksverket.se

Lis Eriksson
Tfn 036-15 61 33
Lis.Eriksson@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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