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Fagmøte om grovfor
Bore samfunnshus torsdag 20. oktober kl 10-15.00.
 Lønner det seg og ha fokus på grovforet? v/Tveit Regnskap
 Prosjektet Grovfor 2020 v/ Geir Paulsen, Felleskjøpet
Rogaland Agder
 Engelske studier/forsøk
 Få levende og fruktbar jord med godt utbytte
v/Levendejord.dk
 Markvandring
Møtet er åpent for alle og det blir matservering
Tveit Regnskap AS fører over 1500 landbruksregnskap i året og et knippe av disse
har de fulgt i over 30 år. Disse blir det laget grundige driftsanalyser av hvert år.
Det er et stort sprik i resultatene og de har lenge forsøkt og finne ut hva det er
som gjør at noen topper listene, både ut i fra regnskapstallene og samtaler med
disse. Det ser ut til at de som utmerker seg blant annet har et ekstra fokus på
grovforet.
2/3 av jordbruksarealet i Norge brukes til gras, men hverken avlinger eller kvalitet
er forbedret de siste 20-30 årene. Nå samler Tine så godt som alle aktører i
bransjen til et felles løft for å øke utbyttet og lønnsomheten i
grovfôrproduksjonen. All kunnskap skal bli tilgjengelig for grasdyrkerne gjennom
en "beste praksis" og en digital opplærings- og formidlingstjeneste.
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Engelske forsøk fra 2006 til 2012 viser en gjennomsnittlig avlingsøkning på ca 8%
og en reduksjon på 12 % i gjødselkostnaden med relativt enkle tiltak.
Firmaet Levendejord ApS har ved et samarbeid med engelske Glendside hjulpet flere danske bønder med å forbedre
sin grovforproduskjon. Kan dette gjennomføres her hos oss?

AGROVISJON 2016
Agrovisjon arrangeres i Stavanger helga 28.-30. oktober. Forum Ku sammen
med SLK-agro ApS (Slagtekalve) finner du på stand nummer 3105 i Hall C.
Håper vi ser deg i Stavanger 

Informasjonsmøte om Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV og BCoVirus
på Julebygda Grendehus 11. oktober kl 19.00
Program:
Erling Søyland ønsker velkommen
Fungerende prosjektleder Anne Cathrine Whist, Tine Rådgiving, informerer om kontrollprogrammet;
 Bakgrunn
 Økonomi og verdiskapning
 Praktisk gjennomføring
Spørsmålsrunde til Anne Cathrine Whist
Kaffepause
Fagdirektør Husdyr, Ola Nafstad, Animalia informerer om Helsestorfe;
 Hva er Helsestorfe?
 Smittevern og dokumentasjon
Odd Finnesand, livdyrsalg og formidling
Åpen diskusjon og spørsmålsrunde
Forventet møte slutt 22.00
Møteleder: Bjørn Høyland

Digital Dermatitt
Digital Dermatitt (DD) er en smittsom klauvsykdom som kan medføre betydelige tap hvis man får den inn i
besetningen og den får «herje» fritt uten at det blir satt i gang tiltak. Det er veldig vanskelig og oppdage den uten at
man får kua opp i en klauvboks og man får rengjort klauvene. Det er relativt enkelt og behandle DD, men ubehandlet
kan dyret gå kronisk syk over lang tid og produksjonen vil gradvis falle uten noen forklarlig årsak, og den går rundt
som en smittekilde. Fylkesmannen i Rogaland samlet nylig meieriene, slakteriene, Mattilsynet og Forum Ku til et
møte der det ble bestemt og sette ned en gruppe som skal se på tiltak for og begrense smittespredningen og
prioritere opplæring av klauvskjærerne. Vi vil oppfordre alle til og undersøke klauvene minst en gang i året på alle
kyrne, spesielt de som har lausdrift.
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