Vinterudflugt 2019 - Viborg/Skive Holstein
Tiden nærmer sig for den traditionsrige vinterudflugt – Udflugten arrangeres i
samarbejde med Midt/Øst Holstein

DATO
Tirsdag den 22. januar 2019
Program
Kl. 09.15

Afgang – Randers (Motorvejsafkørsel 40 – Mod Viborg)

Kl. 10.00

Afgang – Viborg (Asmildkloster Landbrugsskole)

Kl. 12.00

Svend Ebsen Schøler, Spandetvej 30, 6760 Ribe
311 køer – 12.792 kg EKM – 483 kg fedt – 463 kg protein
Veldrevet malkekvægsbedrft med stor fokus på effektivitet i den daglige
produktion. Der malkes m. robotter derfor er der særlig stor vægt på
robotegenskaberne i avlsmålet. Ny ungdyrstald med god plads, derfor anvendes
X-vik til kvierne så der kan laves kvier til salg/eksport.

Kl. 14.00

Flemming Petersen, Bækvej 10, 6760 Ribe
145 køer – 12.636 kg EKM – 510 kg fedt – 429 kg protein
Flemming er meget interesseret i avl og har gennem mange år haft stor fokus på
NTM i samspil med enkeltegenskaber. Det har givet en besætning med et meget
højt avlsmæssigt niveau, hvorfra der er solgt flere tyre til Viking bl.a. VH Sparky
og VH Brixton. Alle kvier genomisk testes, hvilket har resulteret i
skyllekontrakter på flere hundyr.

Mor til VH Brixton fra
Flemming Petersen, Ribe

Kl. 16.15

Henning Bjerregaard, Dejbjergvej 7, 6900 Skjern
389 køer – 11.645 kg EKM – 438 kg fedt – 380 kg protein
Nybygget stald m. 6 malkerobotter, hvor der anvendes fiber i sengebåsene. I
avlsmålet er der fokus på NTM og eksteriør.
Alle kvier genomisk testes og det er blevet til flere skyllekontrakter. Der udstilles
på dyrskuer bl.a. Landsskuet. Henning aftager ”affald” fra Stauning Whisky.

Kl. ca. 17.30

Spisning på Resturant Stauning Havn, Strandvejen 31, 6900 Skjern

Prisen for turen inkl. mad og drikke samt bus er kr. 450,- pr. person, som opkræves over
insemineringsregningen.
Tilmelding til VikingDanmark senest torsdag den 17. januar 2019 – tlf. 87 28 20 00 eller
mail@vikingdanmark.dk

