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Nyt fra Kvægdyrlægerne Midt ApS
Husk at give køerne magneter!

Økomøde

Dansk Veterinærtidsskrift har udgivet en artikel om, at
fremmedlegemer hos kvæg fortsat er et problem.
Der blev i efteråret 2018 lavet en undersøgelse ved Aarhus
Slagtehus A/S, hvor der blev undersøgt i alt 548 netmaver
fra kreaturer.
Resultaterne: Der blev
fundet fremmedlegemer i
10,6% af netmaverne,
og ud af disse var 53,4%
gået igennem (penetreret)
vævet i netmaven.
Dette er 6 % færre
fremmedlegemer end ved
en lignende undersøgelse i 2004. I ingen af de to
undersøgelser (år 2004 og 2018) blev der fundet hele el.
dele af dåser i formaverne, dermed er det hovedsageligt
dæk-, stål- og hegnstråd, der fortsat er et problem.
Der blev også undersøgt hvor mange af kreaturerne, der
havde ilagte magneter, og hvordan disse magneter så ud.
Der blev i alt undersøgt 1.670 kreaturer og der blev fundet
en til flere magneter i 7,12 % af disse.

Der er økomøde torsdag den 19. marts,
kl. 19 i Bording Hallen
Hovedemnet bliver udbinding af kalve, men
der er også plads til snak om løst og fast!

Det fastsiddende metal i magneterne blev undersøgt, og
fremmedlegemerne blev opdelt i tre kategorier: Dæk-,
hegn- og ståltråd (46%), Ikke penetrerende materiale (45%)
og Andet penetrerende metal (9%).
Magneternes styrke blev også målt og vurderet. Magneter
uden fastsiddende materiale havde et kraftigere magnetisk
felt end dem, der var fyldt med materiale. Magneterne taber
dermed deres virkning efter tid.
Af penetrerende fremmedlegemer er størstedelen dæk-,
hegn- og ståltråd, som sandsynligvis kommer fra dækkene
på ensilagestakkene. For at undgå at køerne får
følgesygdomme grundet fremmedlegemer, er det vigtigste,
at fremmedlegemerne ikke havner i koen.
Problemet er, når dækkene mørner og dæktrådet havner i
foderet. Der skal ryddes op, så tråd ikke havner i foderet.
Der kan sættes magnet i fuldfoderblanderen, magneten
skal være stærk nok og sidde rigtigt placeret. Så skal
køerne have en magnet indgivet, gerne en ny efter 1-2 år,
start med at give kvierne.
Opsummering:
* Under 10 % af de undersøgte kreaturer havde en magnet
ved slagt
* Magneterne taber deres virkning, så nye magneter bør
ilægges efter behov
* Gavnligt med flere magneter samtidigt
* Udskift dækkene med sandsække på ensilagestakkene
* Forebyggelse: Ryd op! Sæt magnet i fuldfoderblanderen
Kilde: Dansk Veterinærtidsskrift, nr. 1., 2020.

Arrangementet er gratis
Vi håber at se rigtig mange af Jer!

Klient møde i Bording Hallen 26. februar
21 – 21 – 80 – 24 – 7 – 365. Keep it simple.
Sådan lød en af huskereglerne fra Dorte Bay
Lastein ved vores klientmøde. Sammen med
Marianne Houe og Anne Mette Danscher fra
Boehringer Ingelheim holdt Dorte oplæg om
koens udfordringer i overgangsperioden
omkring kælvning. Ydelse, mælkefeber,
ketose, børbetændelse med mere er blandt
koens udfordringer ved overgangen fra gold til
lakterende. Dortes huskeregel dækker over at
man ”bare” skal holde koen i orden 21 dage
før kælvning, 21 dage efter kælvning, give 80
cm foderbord pr. goldko og gøre alt dette 24
timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om
året, så bliver alt andet lettere!

Klovkursus i maj
Jørgen holder klovkursus sammen med
klovbeskærer Jesper Hadberg Danielsen. Det
kommer til at foregå på Agroskolen i
Hammerum tirsdag 5. maj.
Så sæt allerede kryds i kalenderen nu!
Der vil være en teoretisk del, men dagen vil
primært forløbe som et praktisk kursus.
Overvej allerede nu om du selv, eller en af
dine medarbejder/e skal med.

Så er vagten ændret pr. 1. marts 2020
Vi har døgnåbent hele året rundt
Pr. 1. marts ændres vagten, så den indledes
kl. 16 i stedet for kl. 17 som hidtil.

Nyt fra Dyrlæger & Ko

FEBRUAR 2020

I dette nyhedsbrev kan du læse om gratis abortundersøgelser i 2020, forstærket indsats i kampen mod Salmonella
dublin samt om Dyrlæger & Kos samarbejde med Simherd A/S

Gratis abortundersøgelser i 2020
Ordningen
omkring
gratis
abortundersøgelser
fortsætter i 2020. Det betyder i praksis, at
Fødevarestyrelsen betaler udgifterne til obduktion af
abortfostre. Udover obduktion undersøges fostrene for
diverse bakterier, virus og svampe. Blandt andet
undersøges der for sygdommene Brucellose, BVD og
Neosporose. Der er dog også abortfremkaldende
sygdomme, som der ikke undersøges for. Det gælder
blandt andet Q-feber, Schmallenberg og Leptospirose.
Der kan indsendes abortmateriale 5 gange i 2020 fra det
samme Chr nr. Det vil sige, at der er gode muligheder for
at få lavet retvisende diagnostik i tilfælde af en
problematik omkring aborter.
Ved indsendelse er det afgørende, at det korrekte
materiale indsendes, det vil sige:
✓ Hele fostre
✓ Ustabiliseret blodprøve fra moderdyret
✓ Helst hele efterbyrden, men stykker af
efterbyrden kan også bruges
Har du aborter i din besætning, og er du interesseret i at
høre mere om denne mulighed, så kontakt din lokale
Dyrlæger & Ko dyrlæge for nærmere information.
SEGES forstærker indsatsen mod Salmonella dublin
Dyrlæger & Ko hilser initiativet velkommen
Knap 10 % af de mælkeleverende besætninger i
Danmark er lige nu i status 2 eller 3. Det går således den
forkerte vej i forhold til målet om at gøre Danmark
salmonellafrit.
Seges har valgt at sætte ikke mindre end 5 dyrlæger på
opgaven med intensiverede rådgivningsforløb omkring
salmonellasanering. Afgørende for projektets succes er
dog, at der er et tæt samarbejde med den enkelte
mælkeproducent og dennes sædvanlige dyrlæge.
I Dyrlæger & Ko hilser vi initiativet velkommen, og håber
at vi sammen kan løfte opgaven med at gøre Danmark
fri for Salmonella dublin.

Kvægkongres i Herning vel overstået
Dyrlæger & Ko takker for 2 gode dage
Ligesom tidligere år, var Dyrlæger & Ko guldsponsor på
Kvægkongressen i Herning. Udover sponsorat var vi til
stede med en stand.
Tak til de mange besøgende som kiggede forbi til en
snak om køer og andet godt. Og tak til deltagerne i
vores konkurrence, hvor vi hver dag fandt den heldige
vinder af 1 time med en ven/veninde til ”Spis hvad du
kan i en pølsevogn”
Det er som altid inspirerende at møde folk fra nær og
fjern og ikke mindst alle typer af faggrupper fra
landbruget.
Samarbejdet mellem Dyrlæger & Ko og Simherd
fortsætter i 2020
Vi har igen i år valgt at indgå i et tæt samarbejde med
Simherd A/S. Det betyder, at alle Dyrlæger & Ko praksis
har adgang til alle typer af Simherd analyser.
Samtidig har vi valgt at fortsætte samarbejdsaftalen
om løbende at efteruddanne vore egne Simherd
eksperter indenfor Dyrlæger & Ko.
Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder
for at få udarbejdet en eller flere Simherd analyser, så
kontakt din lokale Dyrlæger & Ko dyrlæge.
Vi har fået ny hjemmeside
På www.dyrlaegerogko.dk kan du se vores flotte nye
hjemmeside. Her er der info om de enkelte
dyrlægepraksis og en række andet fagligt materiale

Kvægdyrlægerne Midt ApS

Økologisk mælkeproduktion – Aktuelle muligheder
torsdag d. 19. marts kl. 19.00 i Bording Hallen

Emner som kan være interessante og relevante at informere om og debattere, står i kø. Både
landmænd og dyrlæger bliver hele tiden udfordret med nye tiltag. Til årets økomøde har vi valgt at
behandle et emne, der hvert år er en udfordring, nemlig udbinding af de mindste kalve. I mange
besætninger giver det et knæk i en ellers jævn tilvækstkurve. Indlægget vil indeholde en
gennemgang af, hvad man kan forvente de mindste kalve kan optage, og hvordan de mest
skånsomt bindes ud. Desuden en opfordring til at måle/veje dem, og et forslag til indsamling af
data fra økologiske besætninger i området, som vil ende ud i en benchmark og diskussion af jeres
strategier.
Afslutningsvis vil der være et indlæg om de nye regler for behandling i økologiske besætninger, der
blev indført d. 1/1 2020 samt en gennemgang af den nye hjertemærkningsordning med 2 og 3
hjerter.
Vi håber, I kan finde tid, selvom det er blevet tørvejr. Vi ser frem til en hyggelig aften med plads til
sparring og diskussion.

Program:
Kl. 19.00 Velkomst og ”en bid brød”
Kl. 19.30 Udbinding af de mindste kalve (4-6 mdr.)
Kl. 20.25 Gennemgang af det nye regelsæt for behandling i økologiske besætninger, der blev
indført d. 1/1 2020 – vi har nu nogle erfaringer med, hvordan det fortolkes
Kl. 20.40 Kaffe og brød
Kl. 21.05 Hjertemærkningsordningen – gennemgang af 2 og 3 hjerter for mælk og kød.
Kl. 21.35 Evt.
Kl. 21.45 Afslutning

Tilmelding til Mille eller Bitten senest den 16. marts på ma@kvaegmidt.dk eller tlf. 73709470
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