
Minus 30 FE pr. produceret gris er pt. Danmarks største afprøvning, hvor 34 svinebesætninger og deres rådgivere over hele landet konkurrerer i en Formel 1 inspireret 
konkurrence om at reducere foderforbruget mest muligt fra fødsel af grisen frem til slagtning. Se mere på www.minus30FE.dk eller Facebook.com/Minus30FE

LÆR FRA DE BEDSTE - OPTIMER DIN
FODERSTRATEGI OG TJEN FLERE PENGE
Vi giver dig viden, så du kan lægge den helt rigtige fodringsstrategi for dit sohold.

Program

Kl. 12.00 Sandwich
 

Kl. 12.30 Velkommen 
  Vi byder velkommen og skyder dagen i gang
    Projektleder på Minus30 FE Lisbeth Shooter, SEGES Videncenter for Svineproduktion

Kl. 12.40 Du bliver, hvad du spiser
  Hvad er god ernæring, og er det de samme mekanismer, der gør sig gældende i mennesker som i grise? Forstå de basale 
  ernærings- og fysiologiske forhold, der sikrer, at vi fodrer både os selv og vores søer korrekt.
  Seniorforsker Peter Kappel Theil, Foulum

Kl. 13.05 Vinderstrategien: Minus30 FE pr. produceret gris gav ere penge på bundlinjen
  At deltage i Minus30 projektet kræver, at man reducerer foderforbruget. Hør hvad en af de bedste i projektet har 
    gjort for at nå målet.
  Svineproducent Jan Houe

Kl. 13.25 Viden i arbejde – når soholdseksperterne sætter producenten stævne
  Få koblet teori med praksis: Sådan skal du lægge din fodringsstrategi fra polt til so, så du får det optimale 
  foderforbrug og produktivitet ud af soholdet.
  Chefforsker Flemming Thorup og chefforsker Gunner Sørensen, SEGES Videncenter for Svineproduktion og svineproducent Preben Bjerregaard

Kl. 14.25 Pause

Kl. 15.00Kl. 15.00 Viden i arbejde – når soholdseksperterne sætter producenten stævne (fortsat)
  Få mere ny viden med hjem til  staldgangen: Sådan bør du fodre de diegivende søer for at tilgodese både pattegrise og soen.
  Chefforsker Flemming Thorup og chefforsker Gunner Sørensen, SEGES Videncenter for Svineproduktion og svineproducent Preben Bjerregaard

Kl. 16.00 Sunde søer har lavere foderforbrug
  Hør dyrlægen fortælle, hvordan du håndterer de typiske  sundhedsmæssige udfordringer i soholdet.
  Dyrlæge Anders Elvstrøm, Svinepraksis DK

Kl. 16.25 Tips og tricks om fodring
    Når du kommer hjem, kan du med det samme gå ud i stalden og implementere de gode tips og tricks, som præsenteres
  her - så er du allerede godt på vej mod målet om at spare foder.
  Svinerådgiver Gitte Hansen, Geon

Kl. 16.50 Opsummering på dagen
  Vi samler op på dagen og runder af.
  Projektleder på Minus30 FE Lisbeth Shooter, SEGES Videncenter for Svineproduktion

Kl. 17.00 Tak for i dag

 

mailto:lbr@seges.dk

