Svenska Vallföreningen inbjuder till årsmötesseminarium och årsmöte

Vallen ger klöver
– hur kan man utnyttja vallfodret effektivare när foderpriserna ökar?

Onsdag 7 november i Linköping
Program
Priserna på kraftfodermedel ökar och att parera detta med rätt
sammansättning av foderstaten är viktigt. I mjölk- och
köttproduktion har man att spela med varierande mängder
av olika grovfoderslag. På senare år har majsen kommit att
användas alltmer som foder till idisslare och en alltid aktuell
frågeställning är om man ska satsa på rena gräsvallar eller
blandvallar med även vallbaljväxter. Det nya gemensamma
nordiska fodervärderingssystemet Norfor ger nya möjligheter
att optimera foderstater.
På årsmötesseminariet ska vi reda ut vilka mått och steg
som framförallt mjölkproducenterna kan vidta för att hålla
nere foderkostnaderna.
Vi gör det med hjälp av tre experter:
Anders H. Gustafsson, Svensk Mjölk, har varit med och
utvecklat det gemensamma nordiska fodervärderingssystemet Norfor Plan och det svenska foderplaneringsinstrumentet IndividRAM.
Ulrik Lovang, Lovanggruppen, är odlingsrådgivare med
grovfoderproduktion som specialitet och med särskilt
intresse för majsens möjligheter.
Margareta Dahlberg, LG Husdjurstjänst, är rådgivare i
mjölk- och köttproduktion med erfarenheter från praktisk
tillämpning av foderplanering.
Utöver detta huvudtema kommer Svenska Vallföreningens
styrelse att ge en rapport från sitt deltagande i det forskningssymposium som European Grassland Federation (EGF)
genomförde i början av september i Gent, Belgien, detta
apropå att vi är inbjudare till forskningskonferensen EGF
2008 i Uppsala i juni nästa år.

09.45

Samling med kaffe

10.15

Vallen ger klöver – hur kan man
utnyttja vallfodret effektivare när
foderpriserna ökar?
Anders H. Gustafsson, Svensk Mjölk
Ulrik Lovang, Lovanggruppen
Margareta Dahlberg, LG Husdjurstjänst

12.00

Lunch

13.00

Fortsättning på förmiddagens tema

14.00

EGF 2007 – styrelsen rapporterar från
symposium i Gent i september

14.30

Kaffe

14.45

Årsmöte inkl. framtidsplanering

16.00

Avslutning

Plats:

Business Link, Linköping (bakom Linköping
C, nås via undergång. Parkering kan ske på
SJ:s Riksparkering, också bakom stationen,
se www.konsertkongress.se)
Kostnad:
300 kr för dagkonferens med fika och lunch
Anmälan:
Anmäl dig senast tisdag 30 oktober
Reseersättning: Svenska Vallföreningen står för resekostnaderna (billigaste färdsätt) för två styrelserepresentanter från lokalföreningarna
(eller kontaktperson där förening saknas).
Självkostnad för dagkonferens 300 kr
betalas av var och en.

Alla medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen för Svenska Vallföreningen

ANMÄLAN till seminarium och årsmöte skall vara Lars Jakobsson, Blyberga, 705 98 Lillkyrka, tel/fax 019-46 81 00,
mobil/SMS 070-648 27 22, e-post lars.jakobsson@t.lrf.se tillhanda senast tisdag 30 oktober 2007.
V.v. texta!
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