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Sommarmöte i Sjuhärad
2–3 augusti

Välkommen till Svenska Vallföreningens sommarmöte med studiebesök på
kött- och mjölkgårdar i Sjuhärad samt visning av vallförsöken på Rådde gård!
Vi har Påarps gård i Håcksvik,
31 km söder Svenljunga, som utgångspunkt för mötet där vi övernattar och
intar fredagens middag. Påarp har framgångsrikt satsat på landsbygdsturism med
övernattning och konferenser.
www.paarpsgard.se
Stor årsnederbörd ger goda förutsättningar för produktion av grovfoder i
Sjuhäradsbygden. Vallodlingen dominerar men även odling av helsäd är vanlig
och på senare år har också majs blivit en
betydelsefull gröda.

Tidens trend med ökat intresse för
närproducerat möter vi på första dagens
besök på Attorp och Limmareds
Säteri.
Andra dagen inleder vi med besök på
Hushållningssällskapets försöksgård,
Rådde gård i Länghem.
Under ledning av vår vallguru, Jan
Jansson, får vi en intressant rundvandring med visning och information om
vallförsöken.

Mötet avslutas med besök på hos Patrik
och Elin på Torp i Månstad, ett
modernt lantbruksföretag som har en bred
verksamhet med förutom mjölkproduktion även har en omfattande legokörning.
På bussresorna blir vi guidade genom
delar av Kinds härad av en till Sjuhärad
inflyttad skåning – en av sjuhäradsböndernas nyttigaste ”tjänstemannadräng”
under ett 40-tal år, husdjurskonsulent
Anders Bengtsson.

Välkomna!

Sjuhäradsbygdens Vallförening

Program

Vi befinner ju oss i Knallebygden och för eventuellt icke
vall- och köttintresserade medföljande finns det bra och billig
shopping inom området t.ex. i Gällstad. Glasets Hus i Limmared är också klart sevärt. Tag gärna någon extra semesterdag
i trakten, gå gärna in och kolla på turistinformationen för
Sjuhäradskommunerna Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn.
http://www.vastsverige.com/tranemo (Svenljunga, Ulricehamn).

Fredag 2 augusti

Kostnad för deltagande

11.30

Attorp, Gällstad
Lena och Sven-Inge Hansson
Mindre limousinebesättning med ca 25 moderdjur. Tjurarna föds upp till slakt och köttet säljs
i lokala butiker i Borås och Dalum. Visning av
djuren samt gårdens Grindstuga och lantbruksmuseum.

13.00

Lunch på gården där vi bland annat får smaka
den egenproducerade Attorpskorven.

14.30

Limmareds säteri
Margit Bylin och Yngve Larsson
På gården finns 175 nöt varav 40 dikor samt
svin och vildsvin i hägn. Gårdsbutik med egen
styckning på gården. Presentation av Sjuhäradskött samt visning av gårdens vallar.

17.00
19.00

Åter Påarp
Gemensam middag, Påarps gård

Fredag 2 augusti, bussresa och lunch
Fredag 2 augusti, middag
Lördag 3 augusti, bussresa och lunch

325 kr/person
325 kr/person
350 kr/person

Du kan deltaga hela tiden eller någon av dagarna.
Anmälan senast 10 juli med bifogad blankett eller
per tel Rådgivarna 0325-61 86 00.
Total kostnad för ditt eller ert deltagande sätts in på plusgirokonto 2 88 22-5 Sjuhäradsbygdens vallförening. Glöm inte att
ange avsändare på avi eller betalningsorder.
Om Du vill ha rum för övernattning natten 2–3 augusti får du
boka och betala det själv. Vi har reserverat rum på Påarps gård,
0325-530 11. Kostnad för dubbelrum 1 190 kr, enkel 895 kr.
Boka snarast och senast 10 juli, ange vid bokning att det gäller rum reserverade av Sjuhäradsbygdens Vallförening. Antalet
rum är begränsat och därför vill vi ha så många som möjligt i
dubbelrum. Ange vid bokning för dig som är singel om du kan
tänka dig att dela rum med någon. Om någon vill ha rum natten
1–2 augusti finns det möjlighet till detta, boka med Påarp i så
fall.

Lördag 3 augusti

Uppställningsplatser med eluttag för husvagn finns som alternativt boende.
Info:

Anders Bengtsson 070-583 65 55
Jan Jansson
070-829 09 19

09.00

Avresa med buss från Påarp

09.45

Hushållningssällskapet Sjuhärad, Rådde gård
Länghem. Visning av vallförsöken under medverkan av lokala och externa experter.

12.00

Lunch på Hofsnäs Herrgård, en av gårdarna
kring sjön.

14.00

Torps Lantbruk, Månstad
Elin och Patrik Johansson
Gården har 400 mjölkkor i nybyggd robotladugård. Slåtter-/betesvall, helsäd och majs,
maskinstation.
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Ge din skörd en extra skjuts

Valla!

Ett bra grovfoder är grunden i din mjölk- och köttproduktion. När det gäller vall
är matematiken enkel. Försök visar att vallskördens minskning under år ett till
tre kostar mer än att etablera ny vall årligen. Våra säljare berättar gärna mer
om våra högavkastande vallfröblandningar.
0771-111 222, www.lantmannenlantbruk.se
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Avresa med buss från Påarps gård, Håcksvik

J125

10.30

Anmälan till Svenska Vallföreningens sommarmöte 2–3 augusti

Anmäl
senast
10 juli

Till Sjuhäradsbygdens Vallförening, Rådde Gård, Box 5007, 514 05 Länghem
Anmälan till sommarmötet 2–3 augusti

Antal personer

Summa kronor

Fredag 2 augusti			
Guidad bussresa, studiebesök samt lunch
……………………..
325 kr/pers

……………………..

Middag

……………………..

325 kr/pers

……………………..

Lördag 3 augusti
Guidad bussresa, studiebesök samt lunch

……………………..

350 kr/pers

……………………..

Total kostnad

………………....

		
Namn på personer som anmälan avser

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adress 		

...........................................................................................................................................

Postnr och ort

...........................................................................................................................................

Tel		

...................................................

E-post

………………………………………………........................

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan
Posttidning B
Avs:
Hushållningssällskapet
Box 5007, 514 05 LÄNGHEM

Grattis

Bröderna Bengtssons sinne för detaljer tog priset!

årets
Vallmästare!

Foto: Liza Karlsson

Med en väl utarbetad
strategi för vallodlingen lyckas bröderna
Bengtsson på Gunnas
Olofstorp utanför Varberg
i Halland att år efter år
producera ett vallfoder av
högsta kvalitet.
Tre familjer Bengtsson
driver Bengtssons lantbruk: Bernt och Cecilia
Bengtsson, Christer och
Maria Bengtsson samt Thomas och Marina Bengtsson.
De brukar 200 hektar, varav cirka 85 hektar är vall, 15 hektar
majs och 100 hektar spannmål.
Vallfröblandningen är två sorters timotej (19 procent Lischka,
15 procent Grindstad), tre sorters engelskt rajgräs (8 procent
Birger, 8 procent Calibra, 8 procent Aberdart), 21 procent Hykor,
6 procent rödklöver Titus, 4 procent vitklöver Riesling och
11 procent blålusern Vela.
Skördarna tas runt den 20 maj, i månadsskiftet juni–juli,
en vecka in i augusti samt en eventuell fjärde skörd senast
20 september.
En analys tas per skörd och skifte (ungefärlig storlek 15 hektar).
Alla lass räknas och bokförs inför inläggningen i plansilo. Efter

vart femte lass läggs plastbrickor märkta med hål av olika
slag så att man vet när man kommit till ett nytt parti och exakt
vilket parti det rör sig om. Foderstaten justeras sedan utifrån
analyserna.
Vallfodret är, enligt familjen, den viktigaste delen i mjölkproduktionen. Med en bra grund i form av ett bra grovfoder att
stå på så klarar korna också att producera mjölk. Med jämnhet
och hög kvalitet i vallfodret så ger detta resultat i avkastningen.
Besättningen på 110 kor har de senaste tio åren legat på ungefär
12 500 kilo ECM.

Vi gratulerar

familjerna Bengtsson – Årets Vallmästare 2013!
Britt-Marie Jafner, Växa Sverige,
tel: 070-771 00 47, e-post: britt-marie.jafner@vxa.se
Juryns motivering: ”På bröderna Bengtssons lantbruk är det
full kontroll på vallodlingen, från val av vallfröblandning till
vilket ensilageparti som utfodras. Med en väl utarbetad strategi
för vallodlingen har man år efter år producerat ett vallfoder av
hög kvalitet. Detta tillsammans med en genomgående noggrannhet i allt man gör, har gett strålande resultat i produktionen och
på hela besättningens nyckeltal.”
I juryn har ingått: Tore Larsson, Svenska Vallföreningen,
Nilla Nilsdotter-Linde, Mårten Hetta samt Rolf Spörndly,
SLU, Gertrud Larsson och Hans Lindberg, Växa Sverige,
Christian Swensson, LRF Mjölk, Erik Pettersson, Husdjur samt
Britt-Marie Jafner, projektledare.
Tävlingen, Årets Vallmästare, arrangeras av tidningen Husdjur
och Växa Sverige i samarbete med Svenska Vallföreningen,
Sveriges Lantbruksuniversitet och husdjursföreningarna.

Plats
för
porto

Sjuhäradsbygdens Vallförening
Rådde Gård
Box 5007
514 05 LÄNGHEM

AB LH Tryck Ulricehamn

