Rådgiverseminar 2019 for dyrlæger og rådgivere
Fredag, den 20. september kl. 9.15 – 16.00
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 ny viden fra forskning og praksis, som kan give bedre forståelse af fodrings- og
sundhedsproblemer i lammeproduktionen.
Målet er at dyrlæger og konsulenter får faglig inspiration til at forbedre den forbyggende rådgivning til
fåreavlere – både til erfarne, til nybegyndere og hobbyavlere. Herunder at kunne lave mere præcise
diagnoser af pludseligt syge og døde får, så der kan iværksættes bedre behandlings- og forebyggende
strategier.
På seminaret vil du møde:
- Liz Genever, engelsk fodrings- og græsmarksrådgiver – tidligere EBLEX/AHDB, nu freelance konsulent
- Heidi Huus, dyrlæge, Veterinærinstituttet
- Cathrine Erichsen, dyrlæge, ph.d.-studerende, Edinburgh og partner i Team Fårerådgivning

Praktisk orienteret træningskursus 19. september
Der kan tilkøbes ekstra tre timers praktisk orienteret træningskursus torsdag den 19. september kl. 15.00.
Målrettet dyrlæger og rådgivere, der ønsker praktisk træning i at håndtere får, vurdere huld, samt
græsudbud. Det foregår på en fårebedrift lidt uden for Odense. Pris: 400 kr. ex. moms.

Praktiske informationer
Tilmelding: Senest den 5. september til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk
Yderligere info: Kontakt Randi Worm på mob. 2146 1955 eller Kirstine F Jørgensen, mob. 20700636.
Pris: 2.500 kr. eksklusiv moms for seminar. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning
Dyrlægestuderende på KU tilbydes seminar med rabat – pris 400 kr. inkl. moms.
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Program
Kl. 9.15

Morgenkaffe og velkomst

Kl. 9.30

Fodringsbetingede sygdomme - mekanismer og forebyggelse
Indlederen - en erfaren engelsk specialist præsenterer mekanismer bag fodringsbetingede
sygdomme – ikke mindst i forbindelse med læmning. Og giver redskaber til at korrigere
fodringen, når vi ser fodringbetingede sygdomme i besætningerne.

Liz Genever, England, independent sheep and beef consultant
Kl. 10.45

Pause

Kl. 11.00

Græsmarken og forebyggelse af orme-udbrud
Intro til redskaber til brug for at yde god rådgivning i forebyggelse af orm på græs via
forskellige afgræsningssystemer, samt viden til brug for at vurdere græsmarkens tilstand

Liz Genever, England
Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Aktuelt nyt om diagnosticering
-

Fokus på parasitære sygdomme hos får og lam og de muligheder vi har med det nye
diagnostiske laboratorium
Ringtest – ægtællinger, hvordan gik den? Alle praksis fik tilbudt at deltage i Ringtest i
august for at sikre kvaliteten i praksis laboratoriet
Specielle infektioner, hvor vi også skal have fokus på besætningens andre dyr f.eks.
Fåretinter, rævens dværgbændelorm mm

Heidi Huus, Veterinærinstituttet
Kl. 14.00

Forsøg vedr. proteintildeling under højdrægtigheden
Cathrine Erichsen, ph.d stud., Edinburgh

Kl. 14.30

Talking sheep –Aktuelle problemstillinger og erfaringsudveksling i grupper

Kl. 15.00

Hvordan håndterer vi udfordringerne fra praksis – dialog med indlederne

Kl. 15.15

Opsummering

Kl. 15.30

Afslutning på dagen

www.teamfaareraadgivning.dk

