Workshops i brug af IT-værkstøjer til slagtekalve
Workshoppen er for dig som bl.a. ønsker at bruge DMS
alene eller sammen med Agrosoft Beefvision til at få et
overblik over din produktion og produktionseffektiviteten i
din slagtekalvebesætning.

Sæt kryds i kalenderen mandag den
13., mandag den 27. eller onsdag den
29. juni 2016, hvor Agrosoft
BeefVision og DMS Workshops vil
blive afholdt i henholdsvis Viborg,
Vojens og Vissenbjerg.

På workshoppen vil du blive præsenteret for funktionerne i det nye DMS samt bl.a. lære at håndtere
registrering i programmet i praksis. Vælger du endvidere at koble brugen af DMS sammen med Agrosoft
BeefVision, lærer du at udarbejde egne effektivitetsopgørelser samt at udarbejde egne analyser på
enkeltdyrsniveau. Workshoppen vil guiden dig igennem de mange muligheder, som både DMS og Agrosoft
BeefVission giver dig som professionel slagtekalveproducent.
Sted for møderne
Mandag den 13. juni 2016
LMO, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
Tilmeldingsfrist mandag den 6. juni 2016 til kurset i Viborg på 87405251 eller sbf@seges.dk
Mandag den 27. juni 2016
Syddansk Kvæg, Billundvej 3, 6500 Vojens
Onsdag den 29. juni 2016
Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Tilmeldingsfrist mandag den 20. juni 2016 til kurset i Vojens og Vissenbjerg på 87405251 eller
sbf@seges.dk
Tid
9.00 – 9.15
9.15 - 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 16.00

Kaffe
DMS - Modul 1
frokost
Agrosoft BeefVision- Modul 2

Praktisk information
Tilmelding skal ske ved henvendelse til Susanne Bach Frandsen på email: sbf@seges.dk eller tlf: 8740 5251.
Der vil være en begrænsning på 20 deltagere per workshop, hvorfor tilmelding vil fungere efter først til
mølle princippet. Behov for lån af pc skal meddeles ved tilmelding.
Tilmeldingsfrist mandag den 6. juni 2016 til kurset i Viborg og den 20.6 for kurser i Vojens og Vissenbjerg
DLBR Slagtekalve er arrangør.
Pris
Pris for DMS workshop: 1.050 kroner (750 kr + moms for efterfølgende fra samme bedrift)
Pris for Agrosoft BeefVision workshop: 1.050 kroner (750 kr + moms for efterfølgende fra samme bedrift)
Pris for både DMS og Agrosoft BeefVision : 2.000 kroner (1.400 kr + moms for efterfølgende fra samme
bedrift)

Fra køer til kalve - Udnyt evt. tomme stalde til slagtekalve.
Jørgen Frandsen overtog tidligere mælkeproduktionsejendom i 2012 og besluttede sig for at bygge
sengestalden om fra ca. 200 køer + kvier til slagtekalve. Jørgen producerer i dag 2.000 slagtekalve om året,
som hovedsagligt leveres til Dansk Kalv. Derudover driver han 330 ha jord, hvor der produceres kolbemajs
til kalvene på 120 ha og salgsafgrøder på 210 ha.
Program
13.00
14.00
14.15
14.30
15.00
15.15
15.30

Et kig rundt på ejendommen
Præsentation af produktionstal
Økonomi i Dansk Slagtekalveproduktion v/ Slagtekalverådgiver Terese Jarltoft, DLBR
Slagtekalve
Hvad skal der til for at gøre en malkekvægstald velegnet til slagtekalve, og hvad må det
koste? v/ Bygningsrådgiver Anja Juul Freuendal, LMO.
Kaffe og Kage
Kan Danmark dække behovet for ekstra spædkalve ved øget produktion? v/
Slagtekalverådgiver Per Spleth, DLBR Slagtekalve
Afsætningsmuligheder for Dansk kalvekød v/ Ejvind Kviesgaard, DC Beef

Tid og sted for mødet
Torsdag den 30. juni 2016 kl. 13.00 – 16.00 hos:
Jørgen Frandsen
Esbølvej 45
6893 Hemmet
Praktisk information
Tilmelding skal ske ved henvendelse til Susanne Bach Frandsen på e-mail: sbf@seges.dk eller tlf: 8740 5251.
Tilmeldingsfrist fredag den 24. juni 2016. DLBR Slagtekalve er arrangør.
Pris
300 kroner person inkl. forplejning

