
 

 

 

 

Nyt fra Kvægdyrlægerne Midt ApS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bedst mulig dyrlægehjælp til enhver tid  

 
I takt med at kvæget samles på færre gårde, 

spiller geografien en stadig større rolle. Vi vil 

gerne yde den bedst mulige assistance 

rettidigt. Derfor, særlig vigtigt at vigtigt at 

aftale besøg dagen i forvejen eller samme 

dag kl. 7.00-8.00.  

 

Ved besøg ringet ind efter kl. 8.00 forbeholder 

vi os retten til 25 % A-tillæg. Fra kl. 16 

vagthonorar. Vi har ALTID mindst 1 dyrlæge 

på vagt.  

 

Påskeugen 

Mandag til onsdag 6-8. april: almindelig 

hverdag.  Skærtorsdag - 2. Påskedag: Vagt  

Døgn telefon: 73 70 94 70 

 
 

 

 

  
 
 … foranderlige Verden. Også for dyrlæger - 

MARTS 2020 

 

Økologer x 2 
På tilbageholdelsessedlerne angiver vi de frister, som 
produktet er godkendt til ved Lægemiddelstyrelsen.  
 
Økologiske tilbageholdelsestider er 2 x så lang, som det 
vi skriver på tilbageholdelsessedlen.  
Husk det, da det er jeres ansvar! 

Corona virus… 
 

Værdien af sikker fødevareforsyning træder særligt tydeligt 
frem i den aktuelle verdenskrise. Det er vigtigt at I 
fortsætter Jeres gode arbejde med dyrene selvom Corona-
virus, vender op og ned på Danmark og Verden, som vi 
kender den. Det er udmeldingen fra myndighederne at 
dyrlægearbejdet udgør en særlig vigtig samfundsfunktion, 
som skal fastholdes selvom det meste af landet er lukket 
ned. 
  
Vi tager vores forholdsregler ved at:  
* Holde afstand når vi er på besøg, så vidt det er muligt 
* Vasker og spritter hænder så ofte vi kan 
* Undgår at mødes på kontoret 
* Kører hjem udefra 
* Laver kontorarbejdet hjemmefra, så vidt det er muligt 
 

Hermed også en opfordring til I tager opstiller og anvender 
forholdsregler I Jeres besætning; særlig vigtigt i større 
besætninger med mange medarbejdere.  
 
Vi skal alle passe på hinanden. Stå sammen – på afstand!    

AK vender tilbage 
 

Flere af jer har sikkert allerede haft besøg af AK; - når 
Coronasituationen tillader det vender AK tilbage på 
næsten fuld tid  

 

 

Øko-møde & Corona 
 

Vi indkalder til et nyt møde senere på året       

 

 

Klovkursus i maj  

Et praktisk orienteret kursus med indledende teori og 
eksempler fra praksis. Jørgen & klovbeskærer Jesper 
Danielsen udbyder kurset i lokalerne på Agroskolen -  
Hammerum tirsdag 5. maj; -  
det er desværre udskudt grundet Corona.  
Når vi kender den nye dato, melder vi denne ud.  
Husk arrangementet er både for dig og din medhjælper. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Dyrlæger & Ko 
I dette nyhedsbrev kan du læse om forberedelse til græsningssæsonen, Dyrlæger & Kos egne SIMHERD eksperter 
og hvorfor du skal være forsigtig med at bruge den nye ”Må slagtes” funktion i DMS.    

MARTS 2019 

 

 

Dyrlæger & Ko er eksperter i SIMHERD 

Vidste du, at Dyrlæger & Ko har adskillige dyrlæger, 

som løbende holder sig opdateret i nye funktioner og 

muligheder i SIMHERD.  

Vi har en gruppe af dyrlæger, som mødes flere gange 

årligt, for at blive opdateret og træne i at lave alle typer 

af beregninger i SIMHERD.  
 

Derfor, står du overfor at skulle træffe en beslutning i 

den nærmeste fremtid, så hør din egen dyrlæge, om 

det kunne være relevant at bruge SIMHERD i 

beslutningsprocessen. Din egen dyrlæge vil kunne 

henvise til en kvalificeret Dyrlæge & Ko dyrlæge til at 

lave analysen. Det kunne også være, at du gerne vil vide 

hvilke potentialer din produktion har for at generere 

en bedre indtjening på enten den korte eller lange 

bane. Her vil SIMHERD også kunne hjælpe dig i 

processen med at prioritere dine indsatser og 

eventuelle investeringer. 
 

Dyrlæger & Ko i medierne 

Vi har løbende faglige artikler i fagblade som KVÆG, 

Bovilogisk Tidsskrift og Kødkvæg. Holder du ikke 

bladene, eller kunne du tænke dig at gense en af 

artiklerne, så findes de på Dyrlæger & Kos website 

www.dyrlaegerogko.dk og på vores Facebook profil 

www.facebook.com/dyrlaegerogko/ 

Har du overvejet foldskifte? 

Så er det lige om lidt, at mange af Jer åbner 

stalddøren og lukker dyrene ud.  

Uanset om du er konventionel eller økolog, så er 

risiko for parasitter, faldende mælkeydelse og flere 

problemer med klovene altid relevant at tænke på. 
 

Parasitter kan og bør forebygges. Det drejer sig om at 

nedbringe smittepresset. Smittepresset kan – groft 

sagt – nedbringes på to måder:  

1) Rene marker  

2) Lav belægningsgrad  

En ren mark er en mark, som ikke har fået 

kvæggødning i år og som der er taget slæt på inden 

udbinding. Eller alternativ en omlagt mark, som ikke 

har fået kvæggødning i år.  

Lav belægningsgrad forebygger at dyrene bider 

græsset i bund, og sikrer at de æder langt fra 

gødningsklatterne på marken. Kan lav 

belægningsgrad ikke opnås, bør dyrene fodres 

supplerende.  

Foldskifte er også en mulighed. Hvornår foldskifte 

skal foregå afhænger af dyrenes immunitet, hvilke 

parasitter der er problemet, belægningsgrad, 

vejrforhold osv. Foldskifte er især godt til dyr, som 

har ringe immunitet mod parasitter. Kalve og ungdyr, 

som er på græs for første gang, er meget modtagelige 

for parasitter som løbetarm-orm og for at få 

græsmarkscoccidiose. Har du før haft problemer med 

parasitter, så tag en snak med din Dyrlæge & Ko 

dyrlæge om hvilke forebyggelsesmuligheder der giver 

bedst mening i netop din besætning.  
 

Pas på når du bruger DMS til at tjekke om koen må 

slagtes! 

I DMS er der nu mulighed for at tjekke om koen må 

slagtes i forhold til drægtighed og tilbageholdelses-

frist. Det gøres i Daglig styring, vælg Dagligt overblik 

og tryk på knappen Må slagtes.  

Men pas på, for det gælder kun dyr du har behandlet 

via en besætningsdiagnose. Er dyret behandlet af din 

dyrlæge, er informationerne ikke tilstede i DMS 

(endnu…). Tjek derfor fortsat ALTID dyrlægens 

anvisningsskema, når du skal undersøge om koen må 

slagtes. 

http://www.dyrlaegerogko.dk/
http://www.facebook.com/dyrlaegerogko/

