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GGGGrovfoder 2022rovfoder 2022rovfoder 2022rovfoder 2022    ----    LøgstørLøgstørLøgstørLøgstør    
TirsdagTirsdagTirsdagTirsdag    dendendenden    1111. . . . februarfebruarfebruarfebruar    kl. kl. kl. kl. 11119.9.9.9.00000 0 0 0     
    

Er du klar og lækker til en ny sæson?Er du klar og lækker til en ny sæson?Er du klar og lækker til en ny sæson?Er du klar og lækker til en ny sæson?    
    

ProgramProgramProgramProgram    
• VelkommenVelkommenVelkommenVelkommen    
• Mollerup Mølle er vært med Mollerup Mølle er vært med Mollerup Mølle er vært med Mollerup Mølle er vært med stegt flæsk stegt flæsk stegt flæsk stegt flæsk ogogogog    
persillesovspersillesovspersillesovspersillesovs    

• Godt i gang i markenGodt i gang i markenGodt i gang i markenGodt i gang i marken    
 GræsGræsGræsGræs    
 MajsMajsMajsMajs    
 Udlæg af nye græsmarkerUdlæg af nye græsmarkerUdlæg af nye græsmarkerUdlæg af nye græsmarker    
 VårbygVårbygVårbygVårbyg    

• Aktuelt om reglerAktuelt om reglerAktuelt om reglerAktuelt om regler    
 Hvad ved vi nu?Hvad ved vi nu?Hvad ved vi nu?Hvad ved vi nu?    

• Protein, hvad gør vi?Protein, hvad gør vi?Protein, hvad gør vi?Protein, hvad gør vi?    
 Status på staldenStatus på staldenStatus på staldenStatus på stalden    
 Virkemidler i stald og markVirkemidler i stald og markVirkemidler i stald og markVirkemidler i stald og mark    

• Mollerup Mollerup Mollerup Mollerup MMMMølle giver et bud på ølle giver et bud på ølle giver et bud på ølle giver et bud på 
markedssituationen!markedssituationen!markedssituationen!markedssituationen!    

• I lort til halsen I lort til halsen I lort til halsen I lort til halsen ----    hvad gør vi?hvad gør vi?hvad gør vi?hvad gør vi?    
 Syre i biogasSyre i biogasSyre i biogasSyre i biogas    
 Slanger ellSlanger ellSlanger ellSlanger ellerererer    nedfældernedfældernedfældernedfælder    
 NitrifikaNitrifikaNitrifikaNitrifikattttionshæmmerionshæmmerionshæmmerionshæmmer    
 Placering gyllePlacering gyllePlacering gyllePlacering gylle    
 OpbevaringskapacitetOpbevaringskapacitetOpbevaringskapacitetOpbevaringskapacitet    til gylletil gylletil gylletil gylle    

• Afslutning og tak for i dagAfslutning og tak for i dagAfslutning og tak for i dagAfslutning og tak for i dag!!!!    
 

Praktisk informationPraktisk informationPraktisk informationPraktisk information    

MødestedMødestedMødestedMødested 

Pavillon Christiansminde 

Kristiansmindevej 34 

9670 Løgstør         

    

TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding  

LandboNord på tlf.  

9624 2424 eller 

www.landbonord.dk 

Senest torsdag den 27. januar 

2022    

Pris Pris Pris Pris  
Mødet er gratis, så inviter dine 

medhjælpere og naboer med. 

Tilmelding nødvendig af hensyn 

til forplejning. 

 

KontaktpersonKontaktpersonKontaktpersonKontaktperson    

Ann Wibe Andersen,  

tlf. 96242575 eller Jens Bay,   

tlf. 96242596       
                                                                

Husk Coronapas eller negativ test            
I henhold til persondataforordningen gør vi 

opmærksom på, at der ved alle LandboNords 

arrangementer kan tages billeder eller video af 

situationer, der efterfølgende vil blive lagt på 

vores hjemmeside eller tilknyttede digitale 

medier. 


