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***SÆT X I KALENDEREN***
Onsdag den 26. februar
Kl. 19 i Bording Hallen, Klochsvej 25, 7441 Bording.
Temamøde om ”Stofskiftet i startlaktationen m.m.”
Oplægsholderne har tilknytning til
dyrlægeuddannelsen, bl.a. Dorthe Bay Lastein, som
også har en solid erfaring fra praksis.
Der vil være en let anretning med øl og vand samt
kaffe og kage. Tilmelding til kontoret, senest fredag
den 14. februar.
Økomøde i marts
Temamødet bliver i uge 11. Der kommer mere
information i næste nyhedsbrev + særskilt invitation.
Arrangementet er gratis
Vi håber at se rigtig mange af Jer!

HUSK kvægkongres den 24-25. februar 2020
Dette foregår i Herning Kongrescenter. Vi synes, at
det er en rigtig god mulighed for at blive klogere på
mange forskellige spændende emner og
erfaringsudveksle med andre kollegaer.
Husk at det kræver tilmelding!

Fødevarestyrelsens (FVST) kontrol besøg
FVST holder kontrol kampagne fra den 1. februar til
og med 31. maj 2020, og kan derfor komme på
uanmeldt besøg.
De vil hovedsageligt se på syge dyr samt sygebokse,
medicinhåndtering, anvisningsskemaer og bevis for at
medarbejderne må håndtere medicinen samt bevis
for behandle fx mælkefeber. Hvis I ønsker nærmere
information så ring ind til kontoret.

Vintermøde i Dyrlæger og Ko
Ringtesten 2019 – Kvalitetssikring af
mælkeprøver
I december 2019 deltog vi i Ringtesten, som er
udbudt af DTU (Danmarks Tekniske Universitet).
DTU udsender 15 mælkeprøver, hvor vi så skal
bestemme, hvilken bakterie der er i mælkeprøven ud
fra vores standardmetode. Testen rummer primært
kendte bakterier, som vi ikke må tage fejl af samt
enkelte usædvanlige bakterier. Vi klarede os med 13
ud af 15 rigtige svarende til et absolut topresultat. Vi
betragter et troværdigt mælkeprøvesvar, som en
basisforudsætning i rådgivningsarbejdet. Deltagelse i
Ringtesten har derfor høj prioritet hos os. Er i
nysgerrige for at høre mere om testen, mælkeprøver
generelt, eller bakterierne, så spørg dyrlægen næste
gang I får besøg.
Her ses en af de tests,
vi benytter i tilfælde,
hvor der skal skelnes
mellem Stafylokok
aureus og CNS

HUSK! Vagten ændres 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. Principperne er dermed:
7.00-8.00: Bestilling af besøg (Alm. takst)
8.00-16.00: Dagsbesøg (alm takst + 25% tillæg)
16.00-07.00: Vagtbesøg (alm takst + 100% tillæg)

Et vigtigt formål med vores medlemskab af Dyrlæger
og Ko er at styrke den faglige udvikling og skabe en
attraktiv arbejdsplads for derved at kunne sikre en
stabil dyrlægeassistance for Jer.
De nye kvægdyrlæger: Der ligger en udfordring i at
sikre rekruttering af kvægdyrlæger fremadrettet.
Dorthe Bay underviser i kvæg på Københavns
Universitet (KU). Hun fortalte om sine iagttagelser,
gjort blandt de studerende og hvilke studerende, der
er interesseret i kvæg. Et centralt emne var et
udbygget formaliseret samarbejde mellem KU og
kvægpraksis omkring de dyrlægestuderendes praktik.
Fase fodring: Et varmt emne i tiden, der også
skrives om i fagblade, ”Kvægnyt” og på digitale
medier. Niels Bastian Kristensen fra SEGES og
kvægbruger Andre Katers berettede om de nyeste
afprøvninger og erfaringer fra det virkelige liv.
Fasefodring forudsætter muligheden for at inddele
goldkøerne i 2 hold. I den tidlige goldperiode/’Far
OFF’-holdet sættes energiindholdet i rationen lavt
(55-60 MJ/dag), så koen kun får dækket vedligehold
og vækst af fosteret. Fra 3 uger før kælvning/”close
up” tildeles køerne en energirig ration (90 MJ/dag) og
forsuring. Det er vigtigt at have fokus på
mælkefeberforebyggelse i Close-Up rationen. Det
kan gøres med forsurende salte f.eks.
magnesiumklorid (lav CAB). Hvis ikke forsuringen
virker som planlagt, vil der opstå store problemer
med mælkefeber. Det er derfor afgørende mindst
hver 2. uge at kontrollere pH i urinen; som skal være
under 5.
Fasefodring kan give koen en bedre start på
laktationen og med pH styring være medvirkende til
færre tilfælde af mælkefeber. Tag gerne en snak med
jeres dyrlæge om muligheder og begrænsninger.

Nyt fra Dyrlæger & Ko
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I dette nyhedsbrev kan du læse om ny kontrolkampagne fra Fødevarestyrelsen, Dyrlæger & Ko holder møde med
landbruget, ny mulighed for slagtning på bedriften og så er vi igen i år Guldsponsor på Kvægkongressen i Herning.

Ny kontrolkampagne fra Fødevarestyrelsen.
120 malkekvægsbesætninger og 30 slagtekalvebesætninger får uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen i perioden februar til maj 2020
Fokus er denne gang på korrekt brug af medicin samt
tilsyn og behandling af syge og tilskadekomne dyr.

Dyrlæger & Ko mødes med formanden for Landbrug
& Fødevarer Kvæg og Sektordirektøren.
I midten af januar 2020 mødtes et bredt udsnit af Dyrlæger & Ko´s dyrlæger med formanden for L&F Kvæg,
Christian Lund og Sektordirektør Ida Storm til dialog
om L&F Kvægs strategi for fremtiden.

Kontrolkampagnen omfatter følgende områder:
1. Tilsyn med dyr:
Tilses dyrene efter reglerne og efter behov, inkl.
udegående dyr og kalve?
2. Syge dyr og sygeboks:
Behandles syge og tilskadekomne dyr på passende
vis og er kravene til sygeboks opfyldt?
3. Medicin:
a. Hvem må behandle?
b. Hvordan skal medicin opbevares?
c. Hvad må medicinen bruges til?
d. Hvordan registreres forbrug af medicin?
e. Hvordan bortskaffes medicinrester?
4. Besætningsdiagnoser og anvisningsskemaer:
a. Foreligger der besætningsdiagnoser
og/eller anvisningskema for alle udførte
behandlinger?
b. Særlig kontrol for ”Tilbageholdt efterbyrd”
og ”Mælkefeber”

Mødet gav anledning til en konstruktiv debat og der
blev udvekslet synspunkter på forskellige problemstillinger. Blandt andet Salmonella, den stigende kodødelighed, antibiotikaforbrug, aflivning af tyrekalve,
og dyrevelfærd.

For langt de fleste besætninger vil et besøg som dette
være uproblematisk, men vi vil alligevel gerne om nødvendigt hjælpe med at opfriske de generelle retningslinjer. Din Dyrlæger & Ko dyrlæge har en kort oversigt
med gældende love, regler og branchekoder på ovenstående områder, som I kan gennemgå i fællesskab på
næste besætningsbesøg.
Dyrlæger & Ko guldsponsor til Kvægkongres 2020.
Igen i år har Dyrlæger & Ko valgt at være sponsor på
årets Kvægkongres i Herning.
Samtidig vil vi være repræsenteret med en stand på
kongressen. Kom forbi til en snak og deltag i vores konkurrence med spændende præmier.
Kvægkongressen foregår i Herning Kongrescenter
mandag den 24. og tirsdag den 25. februar 2020.

Nye regler for aflivning og slagtning af dyr, som ikke
ønskes eller kan transporteres til slagteri.
Der er nu 6 muligheder for aflivning eller slagtning på
bedriften:
1) Hjemmeslagtning
2) Autoriseret slagteri på bedriften
3) Autoriserede mobile slagterier
4) Nødslagtning af AKUT tilskadekomne dyr
5) Vilde dyr
6) Gårdslagtning (velfærdsslagtning)
Ved punkt 1 – 3 foregår hele slagteprocessen på bedriften. Ved punkt 4 – 6 foregår bedøvelse og afblødning på bedriften, mens resten af slagteprocessen
foregår på autoriseret slagteri. Punkt 6 er en ny mulighed for besætningsejere, som af etiske årsager ikke
ønsker at transportere et ellers transportegnet dyr.
Ved alle punkter gælder fortsat, at dyrene skal være
raske og evt. skade skal være akut (indenfor 24 timer).
Dyrlæger & Ko i medierne.
Vi har løbende faglige artikler i bladene Kvæg, Bovilogisk og Kødkvæg. Du kan også læse artiklerne på vores
Facebook side www.facebook.com/dyrlaegerogko og
på vores hjemmeside www.dyrlaegerogko.dk

Kvægdyrlægerne Midt ApS

Koens udfordringer i start laktationen
Onsdag den 26. februar, Bording Hallen kl. 19:00

Den dramatiske omstilling for koen omkring kælvning er som bekendt en stadig udfordring for
koens stofskifte. Opgaven med at forebygge bl.a. ketose, lav vom pH og løbedrejning er en
stadig udfordring.
Hvad er planen for at nå målet i din besætning?
Hvem kan hjælpe dig undervejs?
Arbejder dine ”hjælpere” sammen som du ønsker det?

3 indlægsholdere:
•

•

•

Dyrlæge Dorthe Bay Lastein, Københavns Universitet (har tidligere arbejdet i kvægpraksis)
fortæller om koen i start laktationsperioden med fokus på opstaldning og management
herunder adfærd, flytning og stress.
Specialestuderende Marianne Houe er ved at afslutte et projekt vedr. ketose-screening.
Hun vil fortælle om forskellige metoder til diagnostik på enkeltdyrs- og besætningsniveau;
herunder Stix (urin/mælk) og måling via blod.
Dyrlæge Anne Mette Danscher fra Boehringer Ingelheim fortæller om afgoldningsstrategi,
samt om sur vom og sammenhæng mellem dette og klovlidelser.

Håndmadder, øl/vand, kaffe og kage undervejs
Arrangementet er gratis

Tilmelding senest torsdag d. 20. februar til dyrlægen eller kontoret på 73 70 94 70
Adresse: Bording Hallen: Klochsvej 25, 7441 Bording.

Husk at tage dine ansatte med

Kvægdyrlægerne Midt ApS • Klochsvej 2B • 7441 Bording • Tlf. 73709470 • www.kvaegmidt.dk

