Team Fårerådgivning

Rådgiverseminar 2018
Faglig inspiration til sygdomsforbyggende rådgivning til fåreavlere
Fredag, den 21. september kl. 9.30 – 15.30
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Om seminaret:
Team Fårerådgivning inviterer interesserede dyrlæger og rådgivere til dette seminar, hvor vi fokuserer på at
give deltagerne nyt fra forskning og praksis, som kan give bedre forståelse af fodrings- og
sundhedsproblemer i lammeproduktionen.
Målet er at give dyrlæger og konsulenters faglig inspiration til at forbedre den forbyggende rådgivning til
fåreavlere. Herunder hvordan man får lavet mere præcise diagnoser af pludseligt syge og døde får, så der
kan iværksættes bedre behandlings- og forebyggende strategier.
På seminaret vil du møde:
-

-

Mette Olav Nielsen, professor i husdyrernæring på Københavns Universitet
Gitte Larsen, Veterinærinstituttet, DTU.
Torkild Nissen, græsmarksrådgiver

Der kan tilkøbes ekstra praktisk orienteret træningskursus torsdag den 20. september kl. 15.00 – se mere
information nedenfor.

Praktiske informationer
Tilmelding:

Senest den 5. september til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk

Yderlig info: Kontakt Randi Worm på mob. 2146 1955 eller Mette Marie Lungholt på mob. .
Pris:

2.300 kr. eksklusiv moms for seminar. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning

Arrangør:

Team Fårerådgivning

Team Fårerådgivning

Program
Kl. 9.15

Morgenkaffe og velkomst
v/kursusleder Randi Worm, dyrlæge

Kl. 9.45

Fodringen påvirker lammets vækstevne allerede i fosterstadie
Ny forskning i fodringens påvirkning lammet allerede i fosterstadiet, samt anden forskning i
fodring giver viden til at forstå årsager til manglende vækst hos lam

Mette Olaf Nielsen, Professor, Sektion for Produktion, ernæring og sundhed,
Københavns Universitet
Kl. 11.00

Pause

Kl. 11.15

Forskellige afgræsningssystemer og deres indflydelse på græssets
væksts mønstre
Hvilket afgræsningssystem giver den bedste udnyttelse af græssets vækst potentiale

Thorkild Nissen, Projekt liv i Salling, tidligere rådgiver i Økologisk landsforening
Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Diagnostiske undersøgelser af får på DTU-Veterinærinstituttet
Optimering af indsendte sygdomsmateriale til de diagnostiske prøver, så der kommer mest
brugbar information til dyrlægens efterfølgende sygdomsdiagnose

Gitte Larsen, Afdeling for Diagnostik & Beredskab - Bakteriologi & Parasitologi, DTU
Veterinærinstituttet
Kl. 13.45

Talking Sheep

Indkredsning af best practice – erfaringsudveksling i grupper
Kl. 14.45

Hvordan forbedrer vi håndteringen af de udfordringer, vi som
dyrlæger/rådgivere møder i praksis
Dagens indledere kommenterer erfaring og spørgsmål fra deltagerne

Kl. 15.15

Opsummering: Dagens 5- 10 vigtigste budskaber

Kl. 15.30

Afslutning af dagen
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Ekstra:
Praktisk træning i håndtering af får
Der kan tilkøbes et halvdagsarrangement torsdag eftermiddag, den 20. september fra kl. 15.00
Det er praktisk træning i at lave huldvurdering, klovbedømmelse, lære at vende et får, driftssystem
vurdering (stalde, indretning græsmarker mv). Det gennemføres på en fåreavlsbedrift uden for Odense.
Efterfølgende aftenprogram på Dalum Landbrugsskole
Kl. 19.00

Middag

Kl. 20.00

Korte oplæg fra Team Fårerådgivning og to-tre medicinalfirmaer

Kl. 21.00

Samvær

Priser:
Rådgiverseminar: 2300 kr.
Overnatning på Dalum Landbrugsskole fra torsdag til fredag samt middag torsdag aften: 650 kr.
Halvdags træningskursus: 3-500 kr. afhængig af deltagerantallet.

Om Indlederne
Mette Olaf Nielsen, Professor, Sektion for Produktion, ernæring og sundhed, Københavns Universitet:
Forskning viser at lam født med en vægt, der ligger mere end 15-20 % under normalvægten, kan være
blevet præget uheldigt i fosterlivet så de får en ændret funktion af deres genetiske arveanlæg. Det problem
hænger sammen med moderfårets fodring i drægtigheden. Mette belyser betydningen af forskellige
fodringsregimers påvirkning af fostre og meget anden forskning i fodring, som kan hjælpe os til at forstå
årsager til manglende resultater i lammeproduktionen.

Gitte Larsen, Afdeling for Diagnostik & Beredskab - Bakteriologi & Parasitologi, DTU Veterinærinstituttet:
Der er findes stadig muligheder for dyrlæger for at få lavet diagnostiske undersøgelser på
Veterinærinstituttet som kan forbedre dyrlægers sygdomsdiagnoser. Få indblik i hvilket prøver
Veterinærinstituttet modtager fra får og hvordan du som dyrlæge kan optimere indsendelsen af
diagnostiske prøver. Endelig belyses hvad der skal ske med almindelige diagnostiske prøver og beredskabs
prøver fra får fra 2020 hvor myndighedsbetjeningen overgår til en anden aktør.
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Thorkild Nissen, projekt liv i Salling, tidligere rådgiver i Økologisk landsforening:
Afgræsning er den vigtigste fodringsform i et fårs liv, men hvad byder græsset egentlig på. Thorkild tager os
med igennem forskellige afgræsningssystemer – storfold, rotations- og holistisk afgræsning. Græsset gror
på forskellige måder afhængig af vores flyttemønster, så med hvilket afgræsningssystem får vi den bedste
udnyttelse af græssets vækst potentiale. Vedvarende græsmarker er udbredt i fåreavlen, så hvordan plejer
vi dem bedst. Kan der sås græsfrø i? Hvordan bekæmper vi siv?
Klimaet er en af Thorkilds favoritter. Vi kan også gøre en forskel på måden at græsse på.

