Lönsam och miljövänlig betesdrift för
lammproduktion

Betet är en stor resurs om det nyttjas på rätt sätt, men hur gör man för att lyckas?
Målet med denna kurs är att lyfta betesdriften och visa på möjligheter för att uppnå en miljöoch klimatvänlig lammproduktion.
Under betessäsongen finns det utmaningar med både parasitförekomst och varierad
avkastning på betena. Hur tacklar man detta?
Vi lyfter fram hållbara system för betesdrift, där djuren hålls friska genom strikt
betesplanering anpassad till betets avkastning.
Vi diskuterar både naturbeten och betesvallar. Gunnar Danielsson, Olssons Frö, kommer att
berätta om olika betesväxter och vad som passar bäst vid olika förutsättningar.

21 juni kl 18 – 19.30 Digital föreläsning om bete och
betesparasiter
22 juni kl 17 - 19.30 Betesträff hos Eric Adseke, Bra-Lamm.
Samling på Hovdala
Du kan välja att delta på bara en del om du önskar, bara meddela vad du vill.
Tag gärna med fikakorg på tisdagkväll, då vi pga av Covid-19 inte kan bjuda på någon
gemensam fika.

Hjärtligt välkomna!

Anmälan dig via hemsidan.
Sista anmälningsdag den 19 juni. Har du frågor så maila mig eller ring Ingela 0708-94 53 51.

Program den 21 resp 22 juni
21 juni
18.00
18.15 –
19.30

Inledning o info Greppa
Bete och betesparasiter

Ingela Löfquist, HIR Skåne

Inledning

Ingela Löfquist

Presentation av gården

Eric Adseke, Bra-Lamm

17.40 -18.10

Planering av olika
betessystem

Ingela Löfquist

18.10 -19.20

Olika betesväxter
lämpliga till får
Lönsam
betesproduktion?
Avslut

Gunnar Danielsson, Olssons Frö

22 juni
17.00 -17.10
17.10 -17.40

19.20-19.30

Ingela Löfquist

Föreläsare
Gunnar Danielsson

0702-06 91 95

Eric Adseke

0733-96 77 96

Ingela Löfquist

0708-94 53 51

Stig.gunnar.danielsson@telia.com

Ingela.lofquist@hush.se

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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