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Få et kig ind i fremtiden på Tranbjerg Østergaard
Mandag den 24. oktober kl. 19 - 22 hos Kristian Sørensen, Riisagervej 4, Årre
Kom og hør Kristian fortælle om sin spændende bedrift med en årlig produktion på omkring 4.000 kalve. Kristian producerer Dansk kalv til Danish Crown, og er begyndt at producere kvier til det nye Premium kvier koncept. Kødet fra kvierne forventes at blive en konkurrent til det importerede oksekød, som i dag ligger i de danske kølediske.
Kristian lægger også kalve til FutureBeefCross projektet, hvor målet er at fremavle slagtekalve med bedre fodereffektivitet, lavere klimaaftryk og bedre spisekvalitet.
I samarbejde med Varde-Ølgod egnens Landboungdom inviterer FutureBeefCross projektet dig til at blive klogere på den nyeste viden og se grej til måling af foderoptagelse og klimaaftryk. Samtidig sørger vi for gratis
aftensmad.
Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding senest 21. oktober til Louise Nathansen, lot@seges.dk, SEGES Innovation.
På mødet fortæller:
• Kristian Sørensen om den daglige drift og hans fremtidsplaner
• Allflex og SEGES Innovation om måling af foderoptagelse og metan
• Aarhus Universitet om, hvad de opsamlede data for foderoptagelse og metanudledning viser
• Aarhus Universitet om kødkvalitet og hvordan det kan måles.
Bag FutureBeefCross står SEGES Innovation, Allflex, AU FOOD, AU QGG, Viking Danmark, Danish Crown,
Viking Genetics og Frontmatec.

Temadag for alle med ekstensive kødkvægracer
Dagen for dig, der har: Galloway, Hereford, Angus, Dexter, Skotsk Højlandskvæg eller anden race der
drives som en ekstensiv besætning
Tidspunkt: Den 12. november 2022, kl. 10.00
Sted: Assenbjerg Highland Cattle, Bavnevej 26, 7323 Give.
Vi starter dagen kl. 10:00 i en udegående besætning, (varmt tøj) hvor vi starter med kaffe og
rundstykker, mens vi taler om:





vinterforhold for udegående kvæg
huldvurdering i praksis – hvad ser man under vinterpelsen?
lidt om håndtering af løsgående dyr
vurdering af ensilage kvalitet.

Kl. 12 kører vi i samlet flok til frokost, som indtages i ”Bygningen” Vejle. Her vil Per Spleth Sørensen,
Seges fortælle om:






Fodring, græsning og naturpleje
Om golde køer og køer med kalv v. siden
Kvier til opdræt (den fremtidige ko)
Kvier der slagtes 29 mdr. gamle
Ungtyre der slagtes 20‐23 mdr. gamle





Vælg den rigtige græsning til dyrene
Producer eller køb den rigtige ensilage, eller hø til vinterfoder
Arealer til vinter afgræsning, hvordan gør man?

Iben Alber Christiansen, konsulent Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
Iben har lavet flere projekter om Kvæg, Naturpleje og dyrevelfærd. Iben kommer og fortæller om:







Dyrevelfærd
Huldvurdering
Vinterforhold, vand, læ, tørre arealer
Sommerforhold, vand, skygge, klø muligheder
Oksekød produceret på græs, præsentation af græskøds koncept
Oksekødets kvalitet, hvad er vigtigt?

Dyrlæge Randi Worm kommer og fortæller om:




Tilsyn
Fravænning af kalve
Sundhed i besætningen

Afslutning kl. 16
Pris 550kr. + moms i alt 687,50kr. (driftsudgift) inkl. frokost og eftermiddagskaffe, betales ved tilmelding til
konto i Nordea 5875‐8476584141, oplys tilmeldtes navn og CVR‐nr. der kan bruges til fakturaen.
Tilmelding senest den 1. november til aa@highland‐cattle.dk

