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LÄS MER >>
PÅ SAMMA TEMA:
2013–05–24 >>
Förhandstips om skördetid med
vallprognosen
2013–05–10 >>
Behöver mjölkkor proteinfoder?
2013–04–19 >>
Full fart mot närproducerat foder
till mjölkkor

Raps, rybs, åkerbönor, ärter, lupiner, solrosor och soja hör till de grödor som
lantbrukarna ger tips om.

2013–02–01 >>
Låt 101 proteingrödor blomma

I morgon, den 19 juni, lanseras www.proteintipset.se – en ny satsning
för mer inhemskt proteinfoder. Där kan du läsa 101 av böndernas
egna bästa tips, utbyta erfarenheter, titta på filmer, ta del av senaste
nytt och annonsera för att köpa eller sälja egenproducerat foder.

2012–12–04 >>
Käringtand regerar

Ekolantbrukarna, LRF och Växa ligger tillsammans bakom satsningen som är
en utveckling av boken 101 proteintips - böndernas bästa tips för svenskt
proteinfoder. Den boken presenterade vi i början av året i en Nyhet från
Greppa Näringen, läs nyheten här. Hela boken kan du ladda ner här.

2012–03–02 >>
Tjurkalvar växte bra på närodlat
proteinfoder

Lönar sig ekonomiskt

2011–11–10 >>
Baljväxter minskar utsläppen av
växthusgaser

Idag är nästan 60 procent av proteinfodret inom svenskt lantbruk importerat,
men det finns många fördelar med att odla eget. En höjning av proteinhalten i
vallen behöver inte betyda så mycket extrajobb, samtidigt som det går att
spara in en hel del pengar genom att man inte behöver köpa lika mycket
kraftfoder.
FORTS. NÄSTA SIDA

2012–03–23 >>
Det går lika bra med rapsmjöl
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Många gånger är det också billigare att odla egen åkerböna eller annan
proteingröda istället för att köpa in proteinfoder från en fabrik. Proteingrödor är
dessutom ofta enkla att odla och bra omväxlingsgrödor i växtföljden.

Marknadsföringsargument
Närodlat foder kan även användas för att bygga säljkoncept. Närproducerat är
något som ligger i tiden och är ett mervärde som konsumenter kan tänka sig att
betala mer för. Bland tipsen i 101 proteintips finns till exempel ett från Hans
och Jeanette Blackert i Östergötland som profilerar sitt griskött med lokalt
foder. De kan hävda att deras kött är mer klimatsmart än sådant från djur som är
uppfödda på en större andel importerad soja.

Även på Instagram och Twitter

Boken 101 proteintips – böndernas bästa
tips för svenskt proteinfoder följs nu upp
med en webbsida.
Foto: Anna Hagerberg

Redan idag, innan lansering, kan du gå in på www.proteintipset.se och skriva in
din annons eller intresseanmälan. Du kan också följa #proteintipset på
Instagram (en gratis fotodelningsapplikation och socialt nätverk för
mobiltelefoner) och Twitter (mikroblogg). Tagga dina fodernyheter, tips och
händelser med hashtaggen #proteintipset så kommer dina inlägg att synas på
www.proteintipset.se och dina tips, bilder och nyheter sprids i sociala medier.
Här kan du registrera dig på Instagram: http://instagram.com och här på Twitter:
http://twitter.com/

Anna Blomberg Behjat

Toppade åkerbönor mognar jämnare och
kan skördas tidigare enligt ett av tipsen.
Foto: Janne Andersson

Tre vallskördar istället för två ger större
mängd och mer proteinrikt foder i
Västerbotten.
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