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Vil du være en del af morgendagens
rentable smågriseproduktion?
På so-seminaret bliver du og dine
medarbejdere opdateret med nyeste
viden og inspireret af de bedste.

X

SÆT
VED
SO-SEMINAR
19. MARTS 2019

PROGRAM
Kl. 8.30

Kaffe

Kl. 9.00

VELKOMST
Retning for smågriseproduktionen
v/ sektordirektør Christian Fink Hansen, SEGES Svineproduktion

TILMELD
DIG NU

Som svineproducent venter en fremtid med reduceret antibiotikaforbrug, høj pattegriseoverlevelse
og ingen medicinsk zink til fravænnede grise. Derudover er der ønsker om flere hele haler og løse
diegivende søer. 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

tilmeld.dk/soseminar2019

TEMA
Fodring af pattegrise – supplerende mælk og foder
Alle danske pattegrise får et supplement til so-mælken, men hvad skal du vælge?
Mulighederne er mange – tørfoder, vådfoder eller mælk. Hvis du vælger mælk eller vådfoder
kræver det investering i et anlæg, der kan udfodre automatisk – men kan det betale sig?
I dette tema giver vi dig den nyeste viden om brug af mælk og foder.
• Fra malkeko til mælkeerstatning v/ Senior Sales Development Manager Sønke Møller, Arla
• Mælk og foders effekt på grisen v/ lektor Charlotte Amdi Williams, Københavns Universitet
• Sådan æder en pattegris v/ ph.d. studerende Cecilie Kobek Thorsen, Aarhus Universitet

• Hvornår og hvorfor skal jeg investere i et anlæg? v/ seniorkonsulent Michael Groes Christiansen, SEGES Svineproduktion
• Hvordan opnår du topresultater med et mælkeanlæg? v/ rådgiver Kasper Panduro, SvineRådgivningen
Ordstyrer: seniorkonsulent Marie Louise Pedersen, SEGES Svineproduktion

Kl. 10.50 Pause
Kl. 11.10 TEMA FORTSÆTTER
Kl. 12.00 Frokost med valgflæsk
Kl. 13.00 FAGLIGT INPUT
Sådan kommer de gode besætninger videre
v/ svineproducent Søren Bak Andersen, Spøttrup Svineproduktion og specialkonsulent Thomas Sønderby Bruun, SEGES Svineproduktion

Topresultater i soholdet kræver stram styring og indsigt i, hvilke søer der topproducerer og hvilke søer, der kræver ekstra fokus.
Thomas Bruun vil vise, hvordan søer med lavest produktivitet kan udpeges, samt hvordan spredningen i søernes produktivitet
kan reduceres. Søren vil bidrage med de praktiske erfaringer fra sin top-tunede produktion.
Kl. 14.30 Kaffe
Kl. 15.00 INSPIRATION
Hvem skal passe grisene i fremtiden?
v/ årets elev Anne Jensen, Siljebjerggaard Svineproduktion og svineproducent Preben Bjerregaard, Ellesgaard

Svinebedrifterne skal være attraktive arbejdspladser for at kunne konkurrere om arbejdskraften.
Hør hvad en ung medarbejder og en rutineret ejer mener om sagen.
Kl. 15.50 OPSAMLING PÅ DAGEN
v/ sektordirektør Christian Fink Hansen, SEGES Svineproduktion

Begrænset antal pladser
PRIS
Deltagelse inkl. forplejning: 1.500 kr. ex moms. Studerende/elever deltager for: 750 kr. ex moms.
TID OG STED
Tirsdag 19. marts 2019 kl. 8.30-16.00, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.
TILMELD DIG NU
Sidste frist for tilmelding er mandag den 10. marts 2019. Tilmeld dig på www.tilmeld.dk/soseminar2019

