Skal du med på kursus?

September 2017

Mælkefeber/
efterbyrd

Fra kvie
til ko

Du inviteres til formiddagskursus.
Vi starter med en kort faglig intro;
herefter besætningsbesøg med
udveksling af praktiske erfaringer.

Så kan du komme på kursus og
blive autoriseret af Fødevarestyrelsen til selv at behandle dine
køer for disse sygdomme.

Tid

Tid

25. oktober kl. 10-13

26. september kl. 8-17

Sted

Sted

Højevej 25B, 1.th.Astrup, 6900
Skjern

Højevej 25B, 1.th.Astrup, 6900
Skjern

Pris

Pris

KUN kr. 190

Kr. 1685

Fra praksis

Nyhedsbrev

DYRLÆGEGRUPPEN SKJERN Å-VIDEBÆK

Kvierne er din næsthøjeste udgift
på bedriften. Mange forhold
spiller ind på, om overgangen fra
kvie til ko bliver en succes, og du
får en holdbar og højtydende ko.

Vil du gerne selv behandle dine
køer med efterbyrd og mælkefeber, og har du (eller din arbejdsgiver) en modul 2 sundhedsrådgivningsaftale?

Gepke starter på at læse til kvægfagdyrlæge her i september måned.
Uddannelseskonceptet baserer sig i høj grad på samarbejde mellem
rådgivere. Vi tænker, det er fremtiden, og at I kan have stort udbytte af
samarbejde på tværs af faggrænser.
Inger er i gang med at uddanne sig til master i vurdering af dyrevelfærd.
Det er et område, der har stor politisk bevågenhed, og vi skal som
dyrlæger være oppe på beat’et og være gode sparringspartnere for jer.
Emil planlægger at deltage i et stort økologikursus. Vi får dermed to
dyrlæger - Emil og Jes - med kompetencer på økologiområdet.

På kontoret
Malene stopper som
kontorassistent, og
Heidi kommer
tilbage fra barsel
den 25. september.
God vind fremover
til Malene, og
velkommen tilbage
til Heidi.

Medicinhåndteringskursus
Vi har fået henvendelser fra folk, der gerne vil
på medicinhåndteringskursus, men vi kan ikke
danne et hold.
Hvis du har dygtige medarbejdere, som du
ønsker at give mere ansvar, er dette lige noget
for dem.
Ud over medicindelen og lovgivning kommer vi
ind på mange praktiske ting med at se på dyr, se
nærmere om kurset på www.dyrlaegegruppen.dk

