LÆR AT LAVE
FODERKONTROL I DMS
Lær at bruge foderkontroller i DMS, så du selv kan udarbejde en foderkontrol og hurtigt
justere fodringen i din besætning.
Målgruppe

Landmænd og fodermestre med ansvar for fodring og blanding af fuldfoder på
kvægbedrifter, som ønsker selv at kunne følge hyppigt op på fodring, og som ønsker at
kunne foretage ændringer i fodringen, uden nødvendigvis at skulle have en rådgiver ind
over.

Udbytte

Efter kurset kan du selv oprette en foderregistrering og foderkontrol i din besætning lige så
hyppigt du ønsker. Du får indsigt i, hvilke rationsparametre, der er vigtige i vurderingen af
den aktuelle fodring, og hvad du kan justere på for at forbedre fodringen.

Egenskab:

Kurset består af tre mindre moduler. I hvert modul er der en kort teoretisk gennemgang og
herefter tid til praktiske øvelse og arbejde med tal fra egen bedrift. Der er max 7 deltagere
på hvert hold, så der er god tid til feedback og hjælp til hver enkelt.
Opret foderkontrol. Oprettelse af foderregistrering eller tilretning af Cow-connect
registreringer, samt oprettelse af foderkontrollen
Vurder din foderkontrol. Vurdering af kontroller og tilretninger af fodringen.
Foderkontrol i afgræsningssæsonen

Modul 1:
Modul 2:
Modul 3:

Har du allerede erfaring med at oprette foderregistreringer og kontroller, så kan du deltage på modul 3
uden først at deltage i 1 og 2.
Fordel:

Når du selv kan lave foderkontroller, kan du hurtigere og bedre følge op på fodringen i din
besætning. Det sparer tid og penge på rådgivning og får du også bedre grundlag for at
forbedre energiudnyttelse og restbeløb i din besætning, hvilket giver penge på bundlinjen.

Tid og sted:

SAGRO Billund IT

Modul 1:

Opret foderkontrol

Torsdag den 24. Februar 9.30 – 13.00 (inkl. frokost)

Modul 2:

Vurder foderkontrol

Torsdag den 10. Marts 9.30 – 13.00 (inkl. frokost)

Modul 3:

Foderkontrol med køer på græs

Onsdag den 11. Maj 9.30 – 13.00 (inkl. frokost)

Pris:

2.500 kr. pr person pr modul. Ved tilmelding til alle tre moduler er prisen 6.000 kr. i alt

Tilmelding senest 17. februar 2022 til lkr@oerd.dk eller tlf. 76 60 24 61

Medbring:

Brugernavn og password til DMS for din egen besætning. Gerne egen PC, hvis du har
mulighed for det.

