MARTS 2022

Årsmødet 16. marts

Mærker til økologer

Ove Christoffersen, Desinfektionsrådgiveren ApS, fortalte om Vask og Desinfektion.

Vi sætter dette mærke udenpå mappen m. tilbageholdelsessedler. Dette angiver at økologisk tilbageholdelsestid er x 2.

Hovedpunkter:
• Optimal rengøring:
Grundig grovvask (80 %) → sæbe (15 min.) →
højtryksvask → tørring → desinfektion → tørring
og uden dyr

Spørg dyrlægen efter et mærke hvis I mangler.

•
•

Sæbe (høj pH>8).
Desinfektion: effekt bestemmes af
o Temperatur, tid og koncentration, f.eks.:
▪ ½ konc. = 2 x tid
o Hvis temperaturen er under 5° C
▪ så skal koncentrationen øges
o EFTER vask og desinfektion
o Flambér mod cryptosporidier og coccidier
o Hydratkalk 15 % opløsning (sprøjte)

ERFA-gruppe for ejere

Vil du udveksle erfaringer og skabe løsninger sammen med kollegaer?
Antal: 6-10 personer
Opstart: maj 2022 og derpå hvert kvartal frem til februar 2023
Emne, tid og sted: aftales i fællesskab for hvert
møde
Tovholder: Charlotte
Tilmeld inden d. 30. april på kontor@kvaegmidt.dk
Ondartet klovsyge

Vandkvalitet:
Biofilm ”invaderer” rørsystemer. Så rens vandrørene
3x årligt. Rent vand er sundt og smager godt
(øget vandoptag)
o Nemt og forsvarligt:
o med et billigt godkendt (ikke klorholdigt)
middel renses rørsystemerne i 3 X 5 dage
årligt for at undgå biofilm.

Det er igen muligt at teste får og geder for ondartet
klovsyge til det frivillige program.
Dette gøres ved
at indsende
svaber-prøver, som
dyrlægen udtager
i samarbejde med
ejeren.

Nyt fra Dyrlæger & Ko

MARTS 2022

I dette nummer kan du læse om FVSTs kontrolkampagne med fokus på halte køer og klovsundhed samt om det
nye Salmonella-værktøj i DMS.
KONTROLKAMPAGNE - HALTHED OG KLOVSUNDHED
Fødevarestyrelsen kontrolkampagne 2022 fokuserer
på halte køer og klovsundhed.
Formål
• At forbedre malkekøers sundhed og dyrevelfærd
med fokus på forebyggelse og behandling af klovog lemmelidelser.
• At besætningsejer og besætningsdyrlæge arbejder
målrettet sammen om at løse problemerne, når
der er problemer med klov- og lemmelidelser.

NYT VÆRKTØJ I DMS: SALMONELLA-RISIKOSCORE
Det nye værktøj kan bruges af dig, som har en besætning
i status 1. Det vil sige en besætning, som her og nu officielt er fri for Salmonella Dublin.
Hvor kan jeg finde min risikoscore?
Værktøjet findes under Bedriftsoverblik, vælg fanen Bedrift og hold musen henover det store + (plus).

Hvad kontrolleres ved besøget?
• omfang af klov- og lemmelidelser.
• håndtering og medicinregistrering af senest behandlede køer (besætningsansvarlige) mod klovlemmelidelser.
• behandlingsfacilitet, til at løfte bagben på malkekøer (lovkrav).
Smittebeskyttelse – mere aktuel end nogensinde før!
Det går den forkerte vej med at gøre Danmark fri for Salmonella Dublin. Det er ikke tid til at spille Russisk Rouluette, selvom det nogle gange går godt…-

•

SEGES
at der foretages mindst to årlige kloveftersyn,
samt at mindst ét af de to årlige kloveftersyn foretages af en dyrlæge eller klovbeskærer, der
ikke er ansvarlig for eller arbejder på bedriften.

Tag snakken med Dyrlæger & Ko dyrlæge for at sikre
dig at lovkrav overholdes.
Din Dyrlæger & Ko dyrlæge hjælper med at sanere smittede besætninger OG med at undgå at nye besætninger
smittes. Vi er ALTID behjælpelige med at sikre høj smittebeskyttelse i netop din besætning.

