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Nyt fra Dyrlæger & Ko
I dette nyhedsbrev kan du læse om dyrlæger i økologiske malkekvægsbesætninger og
Dyrlæger & Ko til RDM Årsmøde hos Søren Røndbjerg i Give.
Dyrlæger fra hele landet dygtiggør sig indenfor
økologisk mælkeproduktion
Et hold dyrlæger fra hele landet har det seneste år
gennemgået en 1-årig efteruddannelse i økologisk
mælkeproduktion. De har lært om alt fra økologiregler til sundheds- og velfærdsudfordringer, som
er særlige for økologiske malkekvægsbedrifter.
Deltagerne har fået styrket deres faglighed indenfor økologi. Fokus har været på at kunne gå ud og
lave praktisk fejlfinding og løsningsorienteret rådgivning indenfor økologisk mælkeproduktion. Til
sidst har deltagerne fået redskaber til at kunne
deltage i tværfaglig rådgivning og sparring med de
økologiske bedrifters øvrige rådgivere.
Følgende Dyrlæger & Ko dyrlæger har gennemført
uddannelsen ”Kvægdyrlæge i økologiske malkekvægsbesægtninger”:
▪ Troels Bertelsen,
Tinglev Dyrehospital, Stordyr
▪ Birgit Olesen, Trehøje Dyrlæger
▪ Emil Nyborg Rasmussen,
Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk
▪ Hanne Lerche Voogd,
Kvægdyrlægerne Midt
▪ Helle Slot, Dyrlægegruppen Thy
▪ Sten Larsen, Vestjyske Dyrlæger
▪ Klaus Snede Pedersen og
Lise Monrad Sørensen,
Ribeegnens Dyrlæger
▪ Kurt Hansen, Dyrlægerne Optivet
▪ Lisbeth Hansen, Dyrlægerne Univet
▪ Maibritt Ranch-Nielsen, Poul-Erik Nørgaard
Nielsen og Anne Nymand (kursusleder),
Dyrlægerne Himmerland Kvæg
▪
Niels Chr. Søndergaard Jensen,
Vendsyssel Landdyrlæger
Kurset blev udbudt og afviklet i et samarbejde mellem Den Danske Dyrlægeforening og SEGES.

RDM Årsmøde hos Søren Røndbjerg i Give
Dyrlæger & Ko medsponsor
Godt 300 kvægentusiaster fra hele landet besøget
fredag den 14. september Danmarks førende leverandør af RDM avlstyre. De besøgende kunne nyde
synes at et flot staldanlæg, som netop er udvidet fra
150 til 300 køer.
Dyrlæger & Ko var repræsenteret ved Kvægdyrlægerene Midt. Vi havde en flot stand og bød på chokolade, quiz og kosnak til de besøgende.
Dyrlæger & Ko vokser igen - velkommen til
Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk og deres
kunder.
Vi har budt velkommen til en ny medlemspraksis i
Dyrlæger & Ko; Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk.
Dermed øges antallet af kvægdyrlæger i Dyrlæger &
Ko med 6, og vi er nu 120 kvægdyrlæger i fællesskabet.
Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk er en specialiseret kvægpraksis, med praksisområde i det vestjyske.

