Biodynamisk Forening arrangerer teoretisk og praktisk kursus i

Bevidst og rolig håndtering af husdyr
med fokus på malkekøer og kvæg
(”low-stress stockmanship”)
Med Philipp Wenz, tysk biodynamisk landmand og ”ko-hvisker”.
Oversættelse til dansk.
Torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30 – 16
Nøglen til at få rolige og trygge dyr i stalden og på marken
er at forstå deres natur og væsen, kropssprog, relationer til
andre dyr i flokken og til mennesker. Desuden at man
bevæger sig og håndterer dem på en sådan måde, så de
uden stress gør det, man vil have dem til. Det er ikke mindst
vigtigt, når man har med køer med horn, men i alle
situationer er en rolig og kyndig håndtering vigtig for god
dyrevelfærd og et godt og sikkert arbejdsmiljø.
Philipp Wenz er specialist i køers adfærd og reaktioner, og hvordan man får det bedste
samarbejde med dem. Han er uddannet biodynamisk landmand, og er nu fuldtids instruktør for
store og små bedrifter. På kurset vil han give den teoretisk baggrund for ”stockmanship” belyst
ved konkrete eksempler og demonstrere i praksis, hvordan man håndterer dyrene i stalden. Der
bliver mulighed for deltagere selv at prøve metoderne. Se www.stockmanship.de
Kursussted: hos Christa og Günther Lorenzen, Frederiksgård, Dravedvej 12, Løgumkloster
(foredrag og frokost). Senere kørsel til Jejsing Demeter I/S, Nybjergvej 2, Tønder (demonstration)
Pris inkl. forplejning: 500 kr. (landbrugselever/praktikanter 400 kr.) inkl. moms.
Indbetales på konto i Merkur regnr. 8401 konto 1100215 mærket ”Wenz”
Tilmelding senest 1. december på biodynamisk-forening@mail.tele.dk eller tlf. 8619 9445
Program:
9.30 Ankomst og kaffe/brød
10.00 velkomst - og foredrag v/ Philipp Wenz
11.15 pause
11.30 foredrag fortsat
12.30 frokost
13.30 kørsel til Jejsing Demeter, Nybjergvej 2, Tønder
14.00 – ca. 16 praktisk demonstration i stalden
Kaffe og kage i forbindelse med demonstrationen
Kurset er støttet med projektmidler fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program GUDP under Fødevareministeriet

Med venlig hilsen Biodynamisk Forening, Økologiens Hus, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj
www.biodynamisk.dk

