Foredrag for 2019
Foredrag fra Norsvin:
1) Hvordan lager vi framtidas gris? Fokus på avlsarbeidet.
2) Brunst og reproduksjon på gris
3) Robust purke
4) Ingris - et godt verktøy for styring og resultatberegning i svineproduksjonen
Foredrag fra Nortura:
5) Drifting av ei ammekubesetning
6) Valg av driftsopplegg og økonomi i storfekjøttproduksjonen
7) Hva vil det si å være en Griseløft-produsent?
8) Antibiotikafri produksjon av gris – er det mulig?
9) Betydningen av nasjonalt avlsarbeid for helsa til norsk gris
10) Krav til et velfungerende sauefjøs og forslag til planløsninger
11) Nortura sauefôring- et fôrplanleggingsverktøy for sauebonden
12) Økonomisk sauehold- hva påvirker økonomien mest
13) Driftsledelse i eggproduksjon. Hva påvirker resultatet?
14) Faktorer som påvirker eggkvaliteten
15) Kyllinginnsettet fra A til Å
16) Hvordan få et velfungerende aviarsystem i eggproduksjonen
Foredrag fra Tine:
17) Styringssystemer i moderne melkeproduksjon, TINE Bedriftsstyring (TBS)
18) Smittevern og Kontrollprogram- bekjempelse av BRSV og BCoV
19) Utfordringer i «robotfjøs» (velg 2 tema):
-

Kutrafikk, kukomfort, dyreflyt
Jurhelse
Fruktbarhet
Fôring
Smittesikring, smittesluser og inn-utlastningsløsninger
Faktisk og praktisk bruk av kalvingsbinge og sjukebinge
Driftsøkonomi

20) Kusignaler® – Hvordan kan du se på kua at hun har det bra eller ikke?
21) Tine Optifôr mjølkekyr – gjennomgang av programmet – fôrplanlegging for skolens
besetning (evt. Bruke ei besetning til elevene dersom de vil.)
22) Godt kalveoppdrett
23) Oppdrett av kviger- Godt kvigeoppdrett - en nøkkelfaktor for å få fram ei god melkeku
24) Forebygging av klauvproblemer
25) Smittesikring. Steng sykdom ute!
26) Økonomi. Hva koster det å bygge? Hva koster det å drive?
27) Kjøttproduksjon i melkekubesetninger
Foredrag fra TYR:
«Fra avl til Biff» – webforedrag v/ Katrine Haugaard, avlsforsker TYR. Foredraget ligger på
web under oppgavesiden for Storfe kjøttproduksjon.
Foredrag fra Geno
Geno tilbyr kun webforedrag. Dette er web-baserte foredrag som tar for seg ulike temaer. Vi
oppdaterer listen med nye webforedrag etter hvert som de produseres.
Her finner du Genos Webforedrag
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