Ta hand om vallproteinet!
Vallarealen upptar nära på halva åkerarealen i Sverige och är över en miljon hektar. I ljuset av
det är det lätt att se vikten av en god kvalitet på vallfodret för att minska behovet av kraftfoder
till våra idisslare. För att skapa ett helhetstänkande kring vallen bjuder JordbruksverketEkologisk produktion och Greppa Näringen samt LRF in till en kursdag för rådgivare att
fördjupa sig i klimatsmart odling och utfodring av vallprotein. Syftet med dagen är att visa på
möjligheterna att bli ännu bättre på att odla fram mera vallprotein och utnyttja det i
foderstaten med praktiska lösningar och hänsyn till miljö och ekonomi.
Kursen är kostnadsfri, kostnad för fika och lunch är 261 kr inkl. moms per person och betalas
på plats.

Linköping Frimurarhotellet
21 november 2013
Kl. 10.20-16.30, kaffe finns från 9.40

Program
Från 09:40

Kaffe

10:20-10:40

Introduktion av dagen och
proteintipset.se

Jordbruksverket
Eva Hagström, Ekologiska
Lantbrukarna

10:40-11:25

Använd mycket vallprotein för
effektiv och lönsam
mjölkproduktion!

Margareta Dahlberg,
MD Lantbruksråd

11:30-12:15

Firmornas råd för att öka
proteinavkastningen i vallen

Ingemar Gruvaeus,
Lantmännen
Gunnar Danielsson,
Olssons Frö

12:15-13:15

Lunch

13:15-14:00

Hur minimerar vi proteinförluster
under lagring av ensilage?

Thomas Pauly, SLU

14:05-14:35

Hur behåller vi klövern frisk i
vallen? Minska utvintring, skador
och klöversjukdomar

Ann-Charlotte Wallenhammar,
Hushållningssällskapet

14:35-16:00

Fika och gruppdiskussioner – vad
är viktigt för att öka vallproteinet i
foderstaten

Pernilla Kvarmo, Niels
Andresen, Jordbruksverket

16:00-16:30

Planering för bra vallfoder

Cecilia Åstrand

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. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu
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Föreläsare
Eva Hagström

0151-70119

eva.hagstrom@ekologiskalantbrukarna.se

Margareta Dahlberg

070-6226511

margareta@lantbruksrad.se

Ingemar Gruvaeus

010-5562828

ingemar.gruvaeus@lantmannen.com

Gunnar Danielsson

070-2069195

stig.gunnar.danielsson@telia.com

Thomas Pauly

018-671657

thomas.pauly@slu.se

Ann-Charlotte Wallenhammar

019-6032718

ann-charlotte.wallenhammar@hushallningssallskapet.se

Cecilia Åstrand

070-5616425

cecilia.h.astrand@gmail.com

Har du frågor, kontakta:

Therese Olsson, Tel 040-41 52 86
therese.olsson@jordbruksverket.se
Niels Andresen, Tel 070-380 34 10
niels.andresen@jordbruksverket.se
Pernilla Kvarmo, Tel 013-19 65 05
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
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