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Hannes gipsede kalve
Hjemme på Hanne og Jans besætning har de været uheldige, at have to kalve med brækkede ben over de sidste par
uger. Begge er blevet gipset og trives umiddelbart fint. Mindre kalve med brækkede ben kan sagtens blive til fine slagtedyr og endda nogle gange til malkekøer. Det kræver bare, at benet bliver fikseret så hurtigt som muligt (gerne indenfor
få timer efter bruddet). Derefter skal kalven bære gipsen i mindst 5 uger (og muligvis skiftes 1 gang undervejs ved hurtigvoksende racer).

Lykkelige omstændigheder
Kirsten og AK er begge ved at blive lidt tykke.
Fortsæt på samme måde som I altid gør: Pas på jer
selv, pas på os, og vær flinke til at hjælpe os med at
indgive medicin, som gravide kvinder helst ikke skal
komme i for meget kontakt med. I forbindelse med
barselsorlov søger vi vikarer, og derfor vil I omkring
årsskiftet lære nye ansigter af kende.

Kamera i kælvningsboksen
Vi er blevet ret fascineret over kameraer i kælvningsboksene. Dette kan fx hjælpe jer med at se en igangværende kælvning, der muligvis kræver hjælp eller opdage, hvis en ko lægger sig på kalven. Sig til hvis I har
spørgsmål, så videreformidler vi gerne til andre landmænd, der har erfaring hermed.

Tjekker du, om medicinen fra apoteket stemmer
overens med det, du får ind af døren?
Vi opfodrer alle til at bibeholde den gode stil, og jævnligt
tjekke jeres medicinregnskab. En af faldgruberne, vi kender
til, som kan få forvirringen frem i den mest pertentlige
landmand (og dyrlæge!), er når apoteket ikke har leveret
den mængde, der står på fakturaen. Så gør jer selv den tjeneste at tjekke efter med det samme I ser, at kassen står indenfor døren.

Nyt om sundhedsrådgivningsaftaler
De nuværende regler ændres, således at aftaler ikke længere
er på ejendomsniveau, men på besætningsniveau.
Dette har IKKE betydning for dig, som udelukkende ejer én
besætning med ét besætningsnummer.
Derimod har det betydning for dig, som har ejendomme med
mere end én besætning og for dig, som har ejendomme med
mere end én besætning og forskellige ejere af besætningerne.
Vi anbefaler, at du snarest får en snak med din besætningsdyrlæge om, hvorvidt denne nye ordning har betydning for
dig, og i givet fald hvordan aftalerne fremover skal være.

