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Overvej NU om Jeres handlingsplaner skal kvalificeres i forhold til budgettet:
Ombygning, indkøb af fx inventar eller lignende? Med vores erfaring med forholdene i netop din besætning, kan vi
med brug af besætningsspecifikke beregninger, i SIMHERD, kvalificere grundlaget for at overbevise banken eller
bare Jer selv. Forklar os dine nye tiltag, så bidrager vi gerne til at de helt rigtige beslutninger kan træffes.

Coccidiose hos kalve efter udbinding

Hvor gør I af jeres medicinaffald

Vi har igen i år set en del tilfælde af behandlingskrævende
coccidiose hos kalve efter udbinding. Kraftig vandig, evt.
blodig diarré ses typisk hos førsteårsgræssende kalve en
lille uges tid efter udbinding og forårsages af indtagelse af
overvintrende æg af coccidier på vedvarende græsmarker,
hvor der også har gået førsteårsgræssende kalve året før.

Ryger det i dagrenovation? Eller sorterer I det
fra og kører det på genbrugspladsen ved
lejlighed? Den sidste løsning er den rigtige! Af
smittemæssige hensyn vil vi nogle gange vælge
at efterlade de tomme flasker og brugte kanyler
hos Jer, og i disse tilfælde anbefaler vi, at der er
en ”dertil indrettet” beholder samt kanylespand
at finde på ejendommen.
Silkeborg og Ikast-Brande kommune:

Normalt vil kalve, som lukkes ud på græs, gennemløbe en
naturlig immunisering ved en lavgradig infektion af
coccidie æg.
Syge kalve, kraftig diarré 8-14 dage efter udbinding, bør
behandles straks og fjernes fra marken, da coccidier
angriber og beskadiger den bagerste del af tyndtarmen.
Medicinen er flydende og skal gives i munden, så
behandling er arbejdskrævende, og der må forventes en
periode, hvor kalvene trives ringere end forventeligt,
herunder øget risiko for andre lidelser og stærkt reduceret
tilvækst.
Syge dyr udskiller massive mængder af æg, som vil
kontaminere marken til året efter. Forebyggelse består
derfor i at lade førsteårsgræssende kalve bytte mark med
andetårsgræssende kvier næste år, idet kvier, som
allerede er immuniseret, vil have en rensende effekt på
marken. Ligeledes skal man undgå at lukke kalve ud sent
på året på en mark, hvor der allerede har gået kalve
tidligere på året.

Det sker i praksis










Virksomheden SKAL være TILMELDT
genbrugspladsordningen
Der er adgang til pladserne i
indregistrerede køretøjer med en tilladt
totalvægt på maks. 3.500 kg. og en
trailer
Virksomheder, der er tilmeldt
genbrugspladsordningen for farligt affald
kan aflevere op til 200 kg. farligt affald
pr. år.
Virksomheder, der er tilmeldt den
ordinære genbrugspladsordning, kan
afleveres op til 10 kg. farligt affald pr.
år, herunder medicinrester.
Medicinrester skal afleveres i farligt
affaldsrummet. Her sørger personalet
for, at affaldet bliver håndteret.
Landmanden må ikke selv lægge affaldet
i beholderne.

Herning kommune modtager IKKE
medicinrester på genbrugspladsen! Der skal I
tilmelde jer en renovationsvirksomhed som fx
Marius Pedersen. Bor du i en anden kommune
så lad os endelig hjælpe dig!

1.august er Kirsten tilbage efter barsel med masser af
energi 
 Dette betyder, at Carsten stopper pr.


1.september. Vi har været utrolig glade for Carsten og



ønsker ham held og lykke med hans nye job 
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