
Posttidning  B
Avs: Hushållningssällskapet
 Box 5007, 514 05  LÄNGHEM

AB LH Tryck Ulricehamn

 

09.30 Samling och kaffe
10.00 Välkomsthälsning och info om skolans verksamhet
 Jim Rudolfsson, rektor vid Ingelstadgymnasiet
10.15 Efter glyfosatförbudet – hur bryter vi vallen bäst?
 Ogräs/teknikrådgivaren berättar om metoder för vall- 
 brott. Angelägen kunskap, särskilt om vi inom några år 
 får beslutet att glyfosat inte får användas.
 Christer Johansson, Jordbruksverket
11.10 Kväve i vall – hur vi ska gödsla och hur vi kan mäta
 kväve med N-sensor
 En av Sveriges ledande forskare på vall och gödsling 
 om de senaste försöksresultaten och arbetet med teknik  
 för precisionsgödsling.
 Anne-Maj Gustavsson, SLU, Umeå
11.55 Det bästa ur Inno4Grass-projektet
 Projektet där Svenska Vallföreningen och SLU tagit fram 
 faktablad, filmer, ordnat möten m.m. går mot sitt slut.  
 Detta har vi fått fram.
 Nilla Nilsdotter-Linde, SLU och Anna Carlsson, Svenska
 Vallföreningen
12.15 Lunch
13.15 Årsmöte – Svenska Vallföreningen
14.05 Grovfoderverktyget
 Godbitar och nyheter ur portalen grovfoderverktyget. 
 se som drivs av HS KKB.
 Torbjörn Henningsson, växtodlingsrådgivare Hushåll-
 ningssällskapet
14.25 Storskalig mjölkproduktion i småskalig landsbygd
 En av de lantbrukare som medverkat i Inno4Grass- 
 projektet
 Kjell Sandahl, Vasens lantbruk
14.45 Gårdssamarbeten i praktiken
 Skoljordbruket drivs i ett samarbete med flera lant- 
 brukare.
 Magnus Carlman, mjölkföretagare, Ingelstad
15.10 Avslutning & kaffe

Välkommen
till 

Årsmötesseminarium och årsmöte 
i Svenska Vallföreningen Onsdag 13 november 2019

Ingelstadgymnasiet

Program
Plats:  Ingelstadgymnasiet, Ingelstad 
 www.ingelstad.nu
Hitta hit:  Skolan ligger i västra delen av 
 Ingelstad som ligger längs väg 27, 
 två  mil söder om Växjö.
Kostnad:  300 kr för hela dagen inklusive
 förtäring.
Anmälan:  Senast torsdag 7 november till 
 Maria Wahlquist, tel: 076-771 42 44, 
 e-post: vallquist@gmail.com 
 Uppge namn, mobilnummer och 
 fakturaadress (vi fakturerar kostna- 
 den).
Information:  Anna Carlsson, Svenska Vallföreingen,
  tel: 070-970 12 06, 
 e-post: carlsson@skogsgard.se
Reseersättning: Svenska Vallföreningen står för rese-
 kostnaderna (billigaste färdsätt) för  
 två styrelserepresentanter från lokal- 
 föreningarna (eller kontaktperson där  
 förening saknas). 

Svenska Vallföreningen
http://www.svenskavall.se/


