Kvægkongres 2020
Mandag den 24. februar
Mandag formiddag

Fælles

9.30 – 10.00

Kaffe og rundstykker

10.00 – 11.30

Velkomst og beretning ved formand Christian Lund og sektordirektør Ida Storm

11.30 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

Hovedtaler:

Sundhed og
forbrugerkrav

Økonomi og digitalisering

14.15-15.00

Dyrevelfærdsmærket – Sådan
får du 3 hjerter

Din guide til bedre risikoafdækning

15.00-15.30

Pause – tid til at netværke

15.30-16.15

Gevinsten ved at
bruge sygeboks

16.30-17.15

Sunde klove omkring kælvning

17.30-19.00

Middag

19.00-19.45

INGEN BRUG
AF KONGRESSAL

19.45-20.15

Kaffe

Det meningsfulde
liv

Klima og
bæredygtighed

Effektiv fodring
og foderproduktion

Fokus på kalve

Fokus på kød

På landet er vi mere lykkelige

Debat med de klimapolitiske ordførere

Gødskning og kvælstofudvaskning af kløvergræs

Fremtidens krydsningskalv giver en god smag
i munden

Klimavenligt kødkvæghold

Optimer din pensionsopsparing

Bliv en bedre leder med
det rigtige værktøj

Måske Status på
klodens tilstand?

Økonomisk og bæredygtig majsdyrkning

Andre veje til sunde
lunger

Effekt af 100 %
græsfodring

Robust økonomi med
langsigtet planlægning

Sikker arbejdsplads –
hvad skal der til?

Metan - fodringsmæssige reduktionstiltag

Staldfodring med frisk
græs

Sænk antibiotikaforbruget hos kalvene (G)

Sådan får du økonomi i kødkvæghold

Optimer hvor effekten
er størst

Årsmøde i Dansk
Kødkvæg

Generalforsamling
Danske Slagtekalveproducenter

Årsmøde i Dansk
Kødkvæg

Morten Nyland

Vibeke Fladkjær

Søs Ancker

20.15-21.00

21.00-22.00

Natmad

Nicolai Ingemann

Bæredygtighed – Hvad
Jysk og en landmand
kan lære af hinanden

HOLSTEIN
What will the
Holstein cow
look like in 10
years?

RDM

JERSEY
Digital overvågning af
foderoptag

HOLSTEIN
Sådan sikrer
vi en fortsat
avlsinteresse

RDM

JERSEY
Fasefodring
af Jerseygoldkøer

24 spørgsmål til
klimaprofessorerne

Per Spleth

Per Spleth

Thomas Andersen

Tirsdag den 25. februar
Sundhed og
forbrugerkrav

Økonomi og digitalisering

Effektiv fodring og foderproduktion

Working on a Danish dairy farm
/For medarbejderne (på engelsk)

9.30-10.15

Sænk antibiotikaforbruget hos
kalvene (G)

Få det digitale overblik over foderkæden

Hent mere hjem
med flere tillæg

Verdens bedste
arbejdsplads

Kunstigt kød og mælk –
udfordringer før det
rammer butikkerne

Protein supply –
too much of a good
thing?

Improving claw health

10.15-10.45

Kaffe

10.45-11.30

Robuste kalve
kræver fingeren
på pulsen

Digital Økonomistyring i hverdagen

Øg kapaciteten i
malkestalden

Værdibaseret ledelse – om at flytte
dyr og mennesker

Kortlægning af bedriftens klimaaftryk

Holdopdeling for
bedre næringsstofudnyttelse

What you need to know about biosecurity

11.45-12.30

One case of
milk fever is just
the tip of an iceberg

Samarbejde med investor om opstart og
udvikling

Top 5 for bedre
yversundhed

Kend dine rettigheder og muligheder
som arbejdsgiver

Græs vs. majs – hvad
er bedst set med klimabriller?

Hvad fedtsyrermålinger i mælken fortæller om koen og
foderrationen

Safety at work – take care of yourself and
your collegues

12-30-13.15

Frokost

13.15-14.00

Effektiv smittebeskyttelse i
nye og eksisterende stalde

The cost of milkproduction worldwide and
global trends

Overvåg yversundheden med
DMS

Sådan får vi kvalitet i vores oplæring

Økonomi og klimaaftryk
ved fodring med fedt

Bedre fodringsøkonomi med alternativer til stabilisering
af fuldfoder

Improve your skills by education and
courses

14.00-14.30

Kaffe

14.30-15.15

Ko og kalv sammen – praktiske
erfaringer og
løsninger

Fremtidens finansiering via bæredygtighed

Super mælkekvalitet med robotter
i topform

Jagten på spild –
nedlagt bytte

Avl mod mere klimaeffektive køer

Finsnitteren som
grovfoderlaboratorium

Workshop:
Ease your daily work life – learn how to use
smartKoen

Morten Nyland

Mælk og
malkning

Helge Kromann

Det meningsfulde liv

Vibeke Fladkjær

Klima og bæredygtighed
Nicolai Ingemann

Søs Ancker
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