Team Fårerådgivning

Kursusdag for fåreavlere

Hvert lam tæller på bundlinjen
Lørdag, den 16. september 2017 kl. 10.00 - 15 på Dalum landbrugsskole

Et lam koster først, når det har et øremærke i – påstår mange, men hvor mange penge går
egentlig tabt undervejs med den holdning?
Kursets sætter fokus på hvordan fåreavleren med en lille ekstra opmærksom indsats kan øge indtjeningen.
Når dyrene først er på græs, så passer de sig selv – eller gør de? Fiona Lovatt, dyrlæg og professor fra
England fortæller om fåreavlerens muligheder for en mere bevidst drift i fåreholdet og regner på om
indsatsen kan betale sig.
Kurset første indlæg af Fiona Lovatt er på engelsk.

Program
Kl. 10.00

Morgenkaffe og velkomst v/kursusleder Randi Worm

Kl. 10.30

Fåreavlerens udfordringer fra ilæmning til lammet har øremærke
Hvordan holder vi flere lam i live? Fiona tager emner op fra hele perioden for at identificere
udfordringerne og give løsningsforslag

v/Fiona Lovatt
kl. 11.15

Pause

kl. 11.30

Få lammene til at gro
Hvad er lammene udfordret af undervejs? Fokus på hvordan fåreavleren med systematik kan
forbedre sundheden og dermed økonomien. Der præsenteres værktøjer til bedre
observation ved de daglige tilsyn og som kan fremme beslutningstagningen og indsatsen

v/Fiona Lovatt
Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.15

Team Fårerådgivning belyser tilsynet, der fremmer fårenes velfærd og
giver bundlinje





Undersøgelse af tænder ved udvælgelse af avlsdyr v/Inga Stamphøj
Undersøgelse af yver ved udvælgelse af avlsdyr v/Randi Worm
Fodring efter huld - hvilken betydning har det? v/Kirstine Flintholm Jørgensen
Fodring vinteren igennem – nye toner, hvor fårene ikke bør tabe sig v/Jens Chr. Skov
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Kl. 13.40

Talking Sheep
Hvilken inspiration giver dagens emner til løsning af dine udfordringer i besætningen.
Erfaringsudveksling i grupper

Kl. 14.30

Fælles debat om dagens emner og inspiration
Vi samler de 10 vigtigste input fra ”Talking Sheep”

Kl. 14.55

Opsummering: Dagens 5 - 10 vigtigste budskaber
v/Kursuslederen

Kl. 15.00

Afslutning på kursus

Praktiske informationer
Tilmelding:

Senest den 3. september til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk

Yderlig info: Kontakt dyrlæge Randi Worm på mob. 2146 1955, dyrlæge Inga Stamphøj på mob. 2162
1557 eller konsulent Kirstine Jørgensen på mob. 2070 0636
Pris:

700 kr. eksklusiv moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Vi sender
faktura på kursusafgiften via mail til alle tilmeldte

Arrangør:

Team Fårerådgivning

Fiona Lovatts indlæg er på engelsk, men vi hjælper undervejs med at oversætte fagtermer mv.

Om Fiona Lovatt
Fiona er en anerkendt specialist i fårets sundhed og produktion og tilknyttet Royal College of Veterinary
Surgeon. Hun har en deltidsposition som associeret professor i anvendt medicin inden for fåreavl på
Nottingham Universitetet ud over at hun arbejder som praktiserende dyrlæge.

www.teamfaareraadgivning.dk

