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Velkommen til vores nye barselsvikar

Mange af jer har allerede mødt Anne. Hun startede
ved os i starten af september og har kørt med de forskellige dyrlæger på skift, og derved mødt så mange af
jer som muligt, før vi har sluppet hende fri på egne
ben.
Anne beskriver selv:
Jeg kommer oprindeligt fra Holland men har været bosat i Danmark siden 2001. Jeg er opvokset på en
kvægbesætning i Jylland og har altid vidst at kvægdyrlæge var drømmejobbet.
Efter endt studie er jeg flyttet tilbage til Jylland, hvor
jeg nu er bosat på en kvægbesætning ved Feldborg.
Jeg er ansat som barselsvikar hos Kvægdyrlægerne
Midt hvor jeg primært arbejder som akutdyrlæge.
Dette giver mulighed for netop det arbejde jeg helst
vil, nemlig det kliniske arbejde med enkeltdyr samt
daglig kontakt til landmændene.

Mærkning af hjortevildt – dispensation
trukket tilbage!

Der er registreret knap 500 hjortefarme i
Danmark. Der er kommet et nyt krav der
træder i kraft primo 2022:
”Hjorte og kameler født i Danmark skal
mærkes, inden de forlader fødselsbesætningen og under alle omstændigheder senest
ni måneder efter fødslen. Hvis du har en besætning med hjorte eller kameler, skal dyrene, der ikke var identificeret inden den
13. maj 2021, være identificeret senest den
13. februar 2022. Du skal være opmærksom
på, at selvom du tidligere har haft en dispensation til ikke at mærke dine hjorte,
gælder den dispensation ikke længere og
alle hjorte, der fødes i din besætning fra
den 21. april 2021 er omfattet af reglerne
om mærkning senest 9 måneder efter fødslen. De nye EU-regler ophæver alle dispensationer. Dog er der særlige regler for dyrehaver.”
Ring for eventuelle spørgsmål.
Har du haft mange coli køer denne sommer? Skal vi se om vi kan gøre noget ved
det?

Vi kan sammen lave en SimHerd-beregning,
og se om det økonomisk kan svare sig for
netop din besætning!

I vores august udgave skrev vi om behandling af coli køer. Det er muligt nedbringe
mængden af coli-yb samt sværhedsgraden
af sygdom ved at vaccinere med StartVac.
Dette er en vaccine effektiv mod S. aureus
og E.coli yverbetændelser. En del af jer har
implementeret denne vaccine året rundt
mhp. S. aureus, men det er også en mulighed kun at sæsonvaccinere for at nedbringe
mængden og sværhedsgraden af coli yverbetændelser i sommerhalvåret.
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I dette nummer kan du læse om relevante nyheder i DMS samt om mulighederne for vaccination af kalve mod
lungebetændelse.

OPTIMAL HÅNDTERING AF TVILLINGEDRÆGTIGHEDER
Som noget nyt kan du nu indberette tvillingedrægtigheder i DMS. Dette gøres i ”Dagligt overblik” under ”Registrer drægtigheder”.
Vær opmærksom på de særlige behov
Dyr, som er drægtige med tvillinger, vil ofte have en
kortere drægtighedslængde, dvs. de kælver før tid og
de har et større behov for foder. Når du kender de dyr,
som bærer tvillinger, kan du golde disse tidligere og
supplere dem med yderligere foder. På Goldningslisten
i DMS er det muligt at opsætte sine kriterier således, at
dyr med tvillingefostre får en længere goldperiode end
dyr med kun et foster.
Sådan finder du tvillingedrægtigheder
Hvis din dyrlæge eller inseminør bruger scanner, kan
den drægtige kvie eller ko tjekkes for tvillinger i perioden 60 – 90 dage efter inseminering / løbning. Tvillingedrægtigheder vil som oftest blive opdaget tidligere,
men pga. risiko for at et eller begge fostre går til, anbefales det, at få bekræftet tvillingedrægtigheder i perioden 60 – 90 dage efter inseminering.
Vidste du….
Scanning af kvier og køer kan give mange andre brugbare informationer. Blandt andet kan du også scanne
for hvilket køn fostret har. Dette gøres også i perioden
60 – 90 dage, dog så tidligt i perioden som muligt.
Omløbere og andre hundyr, som er sværere at få gjort
drægtige, kan diagnosticeres mere præcist. Dermed
kan der gives bedre behandling og tilligemed, en bedre
prognose for om dyret nogensinde bliver drægtig igen.
KLOVINFORMATIONER SAMLET ÈT STED
I DMS er det nu muligt at se registreringer fra både
landmand, klovbeskærer og dyrlæge ét sted.
Denne analyse findes under ”Analyseudskrifter” –
”Sundhed” – ”Klovsundhed”. Her er det muligt at
filtrere på en lang række parametre, såsom om det er
kvier eller køer, hvilke klovlidelser der forekommer,
årstid, osv. Informationer og analyser kan tilrettes og
målrettes de specifikke udfordringer som er gældende
i netop din besætning.

VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE HOS KALVE
De senere år er der kommet flere vacciner mod lungebetændelse hos kalve på markedet. I Danmark har vi traditionelt set ikke vaccineret vores kvæg i særlig stort
omfang, men det ser ud til, at det bliver mere aktuelt og
ikke mindst relevant at vaccinere.
Med stigende besætningsstørrelse og deraf større smittepres grundet flere dyr samlet på et sted, synes vaccination at kunne spille en større og større rolle.
Vaccination kan ikke stå alene
Vaccination kan aldrig stå alene, og den bedste forebyggelse mod sygdom, hvad enten det er lungebetændelse
eller andre smitsomme sygdomme vil altid være optimal
fodring, opstaldning og pasning i øvrigt.
Vil du vide mere?
Der findes flere forskellige vacciner og vaccinationsprogrammer når vi ønsker at forebygge lungebetændelse
hos kalve. De forskellige vacciner beskytter mod forskellige sygdomme og på forskellige tidspunkter i kalvenes
liv. Ligesom nogle vacciner gives ved injektion mens andre gives som en næsespray. Prisen på vaccination er ligeledes forskellige fra vaccine til vaccine.
Rådgivning og afdækning af behov og relevans af vaccination kan du få hos din Dyrlæger & Ko dyrlæge.

Husk: Hos Kvægdyrlægerne Midt scanner vi lunger hos kalve. Derved stiller vi mere præcise
diagnoser og forbedrer jeres vaccinationsprogram

