FEBRUAR 2022

Verden under omvæltning – Støt Ukraine

Bestilling af medicin

Under skriveriet af dette nyhedsbrev forekommer
de efterfølgende emner helt underordnede. Netop
nu FYLDER den tragiske invasion af Ukraine tankemæssigt.

Nye medicinregler foreskriver, at der SKAL fremgå den
aldersgruppe medicinen anvendes til. Mange har besætningsdiagnoser med samme medicin til kalve og
køer. På hver enkelt flaske skal stå ”kalve” eller ”køer”

På trods af, at vi trods alt føler os relativt trygge i
Danmark, så har de seneste ugers begivenheder vist
os at grundvilkårene: Fred, Tryghed og Frihed er altafgørende.
Hermed vores sympati og håb for alle de ukrainske
medarbejdere vi møder og har mødt gennem årene.

DERFOR skal I ved bestilling oplyse, hvor mange flasker, der er til kalve og henholdsvis køer. Efterfølgende skal medicinen anvendes til den aldersgruppe,
som står på flasken. HUSK også at angive hvilke besætningsdiagnoser medicinen skal bestilles til.

Film på Klovens År (FB) & Podcast om klove

Cryptosporidiose og coccidiose

Interessen for at bidrage med viden, praktiske erfaringer og meninger om klovsundhed er overvæl-

Ny EU-lovgivning er trådt i kraft per 28. januar. Denne
lovgivning skærper fokus på behandling af cryptosporidier og coccidier. Loven forbyder forebyggende/profylaktisk behandling; altså behandling før der forekommer symptomer og sygdom. I fremtiden må vi kun behandle, når sygdommen viser sig hos mindst 1 dyr i
holdet (metafylakse). Det forudsætter, at dyrlægen
stiller diagnosen på syge kalve undervejs. Derpå må
øvrige kalve i det samme hold behandles.

dende 😊 Meld dig ind i Facebookgruppen ”Klovens
År” eller hør Podcasten i 10 afsnit om klove på
https://landbrugspodcasten.dk/
På FB-siden Klovens År og i Bladet ”Bovi” januar og
februar 2022, kan du bl.a. se en række dokumenterede forløb https://fbg.e-pages.pub/titles/bovi/12170) med heling af klovlidelser, som Jørgen har bidraget til.

Besætningsdiagnoser
Krav om, at der skal udtages fæcesprøver for at bekræfte smitte er også blevet præciseret. Som minimum skal der analyseres fæcesprøver hver 3. måned
(100 dage).
Andre muligheder
MEN heldigvis er også andre veje at gå for at begrænse problemet. Herunder kloge procedurer omkring Vask og Desinfektion som er emnet til:
Årsmødet onsdag 16. marts i Bording Hallen
(invitation vedhæftet)

Følg os på Facebook!

Sjove og faglige opslag
Besøg også vores hjemmeside www.kvaegmidt.dk
Kommentarer og idéer er velkomne 😊

