Kære Fjerkræproducent
Med denne mail sender vi en forkortet udgave af FjerkræNyt nr. 10 fra SEGES. Se nedenfor.
Agromek 2018:

Du kan møde en af SEGES Fjerkræspecialister på stand D3320 (Økologisk Landsforening), og høre mere om
projekterne: ”Dyrk dit eget protein til økologiske høns” samt ”Bedre fra start med kunstige kyllingemødre”. Niels Finn Johansen vil være på standen d. 29/11 og d. 30/11 fra kl. 13 – 15.

SEGES er desuden med på Agromek i hal E på stand 4205 - læs mere her:

https://www.seges.dk/sitecore/content/seges/home/nyheder/seges%20pa%20agromek

Nye Erfagrupper vedrørende slagtekyllinger og konsumæglæggere:
Erfagruppen ”Kyllingeproducent 2.0”:
En slagtekyllingeproducent har bedt SEGES hjælpe med at finde 6-10 personer, som kunne tænke sig at deltage i en ny landsdækkende slagtekyllinge-erfagruppe. Formålet er at skabe et FORTROLIGT rum for virksomhedsejere, hvor du får mulighed for faglig sparring, netværk og personlig udvikling. Et netværk hvor du
kan arbejde med din virksomheds ledelse og strategi og blive klogere på dig selv som leder. Nogle overordnede ønsker er, at den nye gruppe er et sted, hvor du kan:
•
•
•
•

Få og give ærlig feedback på holdninger og værdier i egen og kollegers virksomhed.
Blive udfordret på de resultater du har opnået, og den retning der er lagt for din virksomhed.
Få benchmarking på økonomital.
Slippe for rygklapperi!

Erfagruppen skal formes efter medlemmernes ønsker, og spillereglerne aftales ved første møde. Er du interesseret i at deltage eller høre mere, så kontakt Jette Søholm Petersen, SEGES på jtp@seges.dk eller
21717715.
Nye konsumægsproducenter søges til Erfagruppen ”ERFA-Midt”
ERFA-gruppen for økologisk ægproduktion ”ERFA-Midt” mangler nye ambitiøse medlemmer, der har lyst til
at være på forkant med de faglige udfordringer fremover, og som har lyst til at udvikle sig sammen med
gode kolleger ved at udveksle viden og erfaringer. I ERFA-gruppen skal man være indstillet på både at modtage og at bidrage.
•
•
•
•
•
•
•
•

Normalt holdes fire møder per år.
ERFA-gruppens medlemmer er på skift vært for møderne.
Hvert møde starter med et besøg i stalden (under behørig hensyn til smitterisici)
Vi drøfter produktivitet, management, økonomi mm.
Gruppen giver gode råd til besøgsværten og hinanden.
Vi har hver gang et eller flere faglige fokusemner med relation til ægproduktion på dagsordenen, evt.
inviterer vi en udefrakommende oplægsholder ind.
SEGES Økologi Innovation sørger for koordinering af møderne, herunder, hvor, hvornår, dagsorden,
indkaldelse og faglige bidrag ved møderne.
Deltagelse koster 700 kr. pr. møde.

Er du interesseret ? så kontakt konsulent Niels Finn Johansen på tlf. 21 71 77 68 eller mail: nfj@seges.dk

SEGES Fjerkræteam ønsker dig en rigtig dejlig Agromek uge😊😊!
Med venlig hilsen:
Niels Finn Johansen (E NFJ@seges.dk M 21717768)
Toke Munk Schou (E TOMU@seges.dk M 51813355)
Jette Søholm Petersen (E JTP@seges.dk M 21717715)
SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 15,
8200 Århus N
Du må gerne dele denne mail med kolleger, chef eller andre interesserede! Hvis nogen af dem ønsker at komme med på
maillisten, så kontakt tomu@seges.dk.
Hvis du ikke ønsker at modtage FjerkræNyt, kan du framelde den ved at sende en mail til tomu@seges.dk. Du kan læse mere on
SEGES og L&F’s persondatapolitik her.

