SO-SEMINAR

FREMTIDSSIKRING AF SOHOLDET

Onsdag 21. marts 2018
kl. 8.30-16.00
Trinity Hotel & Konference Center
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Kl. 8.30

Kaffe

Kl. 12.15

Frokost

Kl. 9.00

VELKOMST
Fremtidig retning for smågriseproduktionen

Kl. 13.15

FAGLIGT INPUT
En sund so med stærke grise
v/ lektor Thomas Thymann, Københavns
Universitet, dyrlæge Lola Tolstrup
og seniorkonsulent Marie Louise Pedersen,
SEGES Svineproduktion

v/ sektordirektør Christian Fink Hansen, SEGES Svineproduktion

Reduceret antibiotikaforbrug og ingen medicinsk zink i fravænningsfoderet er den smågriseproduktion, der er udsigt til inden for en kort årrække. Sektorbestyrelsen Svin har sat
retningen for indsatsområderne i de kommende år, og sektordirektøren vil fortælle, hvad
det betyder for de danske smågriseproducenter.
Kl. 9.20

Somælk er pattegrisens primære næringskilde.
Derfor skal I have sunde søer med høj mælkeydelse i farestalden. Mælkeanlæg,minivådfodringsanlæg og automatiske tørfoderløsninger ruller ind over de danske sohold
for at optimere grisens overlevelse og tilvækst, men hvad er pattegrisens behov, og
hvordan dækkes de af soen og af supplerende foder?

TEMA
Kapacitet og holddrift – tilpasninger giver resultat på bundlinjen
Et soanlæg skal løbende tilpasses, da produktiviteten stiger. Uden tilpasning opstår flaskehalse, hvilket besværliggør arbejdsrutiner og forringer bundlinjen. Løsningen er ikke ens for
alle, men strækker sig fra nye tilbygninger til en mere strømlinet produktion. En række korte
indlæg lægger op til en efterfølgende diskussion.

Kl. 14.10

FAGLIGT INPUT
Dyb inseminering – det nye sort i Danmark?
v/ chefforsker Flemming Thorup, SEGES Svineproduktion

Hvad er fordelene og ulemperne ved dyb inseminering, og hvad kræves der af
overvejelser, før du vælger denne løsning? Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål
om emnet.

Er dit produktionsanlæg fremtidssikret? v/ svinerådgiver Preben Høj, LandboNord
Variation i holdstørrelser – hvad betyder det for spredning i alder og vægt?
v/ svineproduktionsrådgiver Kirsten Kyndesen, Bornholms Landbrug

Hvad betyder forskellige aktuelle tilpasninger for din produktion?

Kl. 14.30

Kaffe

Kl. 15.00

v/ gårdejer Hans Juul Jessen, Varde Midtgaard

INSPIRATION
Fra cykler til søer – hvad kan vi lære?

Fælles diskussion v/ chefforsker Gunner Sørensen, SEGES Svineproduktion

v/ cykelcoach Allan Johansen, focus4cycling.dk

v/ seniorkonsulent Michael Groes Christiansen, SEGES Svineproduktion

Hvordan har jeg grebet kapacitetsudfordringerne an?

Kl. 10.50

Kort pause

Kl. 11.10

PANELDEBAT
Korrekt foder er forudsætning for, at soen kan passe grisene
Fire paneldeltagere vil komme med bud på, hvordan sofodring skal optimeres.
• Hvor mange foderblandinger er der brug for?
• Hvad karakteriserer hver foderblanding?
• Hvordan slipper du for bøvl, når alt dette skal gå op i en højere enhed?
Hver paneldeltager kigger i krystalkuglen og giver et bud på fremtidens fodring
af soen. Ordstyrer Lisbeth Shooter sikrer, at paneldeltagerne forholder sig til
praktiske løsninger.

PRIS FOR DELTAGELSE kr. 1.500,- + moms og kr. 750,- + moms for studerende
OBS! Tilmelding senest 12. marts

Cykler og søer – hvad har de overhovedet med hinanden at gøre?
I jagten på det optimale resultat er viden, øvelse, evaluering, justering og god ledelse
nogle af de vigtige komponenter – hvad end du bruger mange timer i en svinestald eller
på alurammen på landevejen. For at du kan yde optimalt, skal hverdagen tilrettelægges
og motivationen være i top. Og den mission lykkes kun, hvis ledelsen sætter de rigtige mål,
prioriterer tiden og skaber fokus. Få et kig ind i en cykelverden, der er fyldt med træning,
coaching og løbende sparring og motivation af den enkelte. Du kan uden tvivl finde
inspiration til hverdagen!

Paneldeltagere:
Seniorforsker
Peter Kappel Theil,
Aarhus Universitet
Dyrlæge
Frede Keller, Danvet
Rådgiver
Jens Svendgaard,
Vilomix
Specialkonsulent
Thomas Sønderby
Bruun, SEGES
Svineproduktion

Kl. 15.50

OPSAMLING PÅ DAGEN
v/ sektordirektør Christian Fink Hansen, SEGES Svineproduktion

