Kursus for fåreavlere 2019
Lørdag, den 21. september kl. 9.00 – 17
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Program
Kl. 9.00

Kaffe og velkomst

Kl. 9.15

Bliv bedre til at optimere afgræsningen
Liz tager os med på en tur gennem græsmarkens udfordringer. Og belyser hvad kan vi opnå
ved en smule større opmærksomhed på de rigtige tidspunkter? Herunder vurdering af
foderbehov og huldmonitorering i specifikke perioder. Der er fokus på afgræsning af
efterafgrøder – ikke mindst de afgrøder, der etableres for at leve op til reglen om grønne
marker i vinterhalvåret

Liz Genever, engelsk græs- og foderrådgiver
Kl. 10.45

Pause

Kl.11.00

Bliv bedre til at optimere afgræsningen - fortsat

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.45

Med gode strategier begrænses brugen af ormemidler
Heidi giver en opdatering på fårets parasitter set fra laboratoriets side. Og hvad det nye
Veterinære laboratorium kan hjælpe fåreavlere og dyrlæger med i jagten på et bedre resultat.
Hvad er optimal udnyttelse af indsendt sygdomsmateriale og gødningsprøver til diagnostik –
hvad er brugbar information for dyrlægen og for fåreavleren til efterfølgende
sygdomsdiagnose og opfølgende handlinger? Her belyses også lidt sjældnere infektioner såsom
fåretinter, rævens dværgbændelorm, så fåreavleren kan begrænse risikoen for disse
infektioner både hos fårene og bedriftens hunde

Heidi Huus, Parasitologisk afd. Diagnostisk laboratorium
Kl. 14.00

Fokus på mineraler – korte input fra Team Fårerådgivning
•
•

Hvorfor er det vigtigt at giver mineraltilskud? Kan vi nøjes med at tildele mikromineraler i
form af vombolus?
Hvordan undersøges om får og lam optager de rigtige mineraler og i tilstrækkelig mængde

Kl. 14.40

Pause

Kl. 15.00

Talking sheep – erfaringsudveksling i grupper

www.teamfaareraadgivning.dk

Program - fortsat
Kl. 16.00

Spørgsmål til indlederne

Kl. 16.15

Opsamling – opsummering af dagens pointer

Kl. 16.30

Afslutning på dagen

Praktiske informationer
Tilmelding: Senest den 5. september til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk
Yderligere info: Kontakt dyrlæge Randi Worm på mob. 2146 1955, eller konsulent Kirstine F Jørgensen, LMO,
mob. 20700636.
Kursuspris: 800 kr. eksklusiv moms for kursus. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning
Reduceret pris til landbrugselever på 400 kr. pr. deltager inkl. moms

www.teamfaareraadgivning.dk

