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Grovfoder i produktionssystem
Svenska Vallföreningen inbjuder till årsmötesseminarium och årsmöte

Tisdagen den 4 november 2008 i Skara
Vi har i år valt att förlägga
årsmötet till Skara, en av SLUorterna. Här har även AgroVäst
sitt säte.

AgroVäst Livsmedel AB är ett dotterbolag till föreningen Livsmedel i Väst.
Uppdraget är att främja utvecklingen
inom lantbruksanknutna näringar och
livsmedelsindustri genom rekrytering,
kompetensutveckling och stöd för entreprenörskap. Detta görs genom FoU,
utbildning och entreprenörstöd till unga
företag i nära samarbete med Sveriges
lantbruksuniversitet i Skara.
AgroVäst har fem programområden.
På årsmötesseminariet kommer en
del projekt med inriktning på grovfoderproduktion inom Programmet för
Mjölk att belysas.

Program
09.30
10.00
10.05

10.30
11.10
11.50

12.30
13.40
14.20
15.00
15.10
16.00

Övergripande mål för mjölkprogrammet är att belysa grovfoderkvalitetens
betydelse för produktion av högkvalitativa livsmedel från en mjölkproduktion,
som är ekonomiskt och miljömässigt
uthållig. Arbetet med att utöka kunskaperna och utveckla produktionen i
denna riktning skall ske tvärvetenskapligt i samarbete mellan kompetenser
inom utfodring, grovfoderproduktion
och djurhälsa.

Plats:
Kostnad:
Anmälan:
Reseersättning:

Samling med kaffe
Välkommen – Lars Jakobsson, ordförande Svenska
Vallföreningen
Vad är AgroVäst och vad satsar vi på inom
vallområdet? – Mats Emilson, VD AgroVäst
Varför satsar Västsveriges bönder extra pengar
i AgroVäst Mjölk? – Claes Johansson,
lantbrukare Änkegården Skara, ordförande i AgroVäst:s
mjölkprogram
Rörsvingelhybrid i utfodringen till växande ungnöt
– Jan Jansson, HS Sjuhärad
Förtorkningsmetod och tillsatsmedel för vallensilage – Elisabet Nadeau, SLU Skara
Sporer i vallkedjan – var finns de?
– Annika Arnesson, SLU Skara och Anders Bengtsson,
Södra Älvsborgs Husdjur
Lunch på Kråks Värdshus
Majsensilage – kvalitet och användning
– Bengt-Ove Rustas m.fl., SLU Skara
Korn/trindsäd som helsädesensilage – val av
tillsatsmedel – Elisabet Nadeau, SLU Skara
Kaffe
Årsmöte i Svenska Vallföreningen med kort
rapport från EGF 2008 i Uppsala
Avslutning

Tidénsalen, Undervisningshuset, SLU Skara
200 kr för fika och lunch
Anmäl dig senast måndagen den 27 oktober
Svenska Vallföreningen står för resekostnaderna (billigaste färdsätt) för två styrelserepresentanter från lokalföreningarna (eller
kontaktperson där förening saknas).
Självkostnad (200 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 måndag 27 oktober.

Namn: _______________________________________________________________________________________________
Adress: ________________________________________________________________ Telefon _______________________
Uppdrag av lokalförening: _______________________

Speciell mat: ___________________________________________
AB LH Tryck Ulricehamn

