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I dette nyhedsbrev kan du læse om ny kontrolkampagne, abortundersøgelser, Dyrlæger & Ko bliver
større samt Kvægkongressen 2018.
Læs mere på www.dyrlaegerogko.dk eller på www.facebook.com/dyrlaegerogko

Ny kontrolkampagne skudt i gang
I februar, marts og april gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne med fokus på kalve.
Fokus vil være på:
1. Tildeling af mælk, vand og grovfoder.
2. Hygiejne omkring mælkfodring, vanding og
fodertildeling.
3. Opfyldelse af suttebehov.
4. Rent og tørt leje.
5. Plads og belægningsgrad.
6. Oplæring af personale.
200 besætninger, fordelt over hele landet, vil få
besøg af Fødevarestyrelsen.
Er du i tvivl om hvorvidt din besætning lever op til
kravene, så tag en snak med din dyrlæge herom.
Abortundersøgelser fortsætter i 2018
Fødevarestyrelsen meddeler, at det fortsat er muligt at få undersøgt abortmateriale uden beregning.
Der laves følgende undersøgelser:
- Obduktion
- Histologi og bakteriologi
- BVD
- Bruccellose
Såfremt der ønskes undersøgt for Schmallenberg,
Q-feber, Leptospira og Mycoplasma bovis, så er
dette for ejers regning.
Der skal indsendes hele fostre, blodprøve af moderdyret og hele eller dele af efterbyrden.

Artikler i Kvæg, Kødkvæg og Bovilogisk
I de fleste numre har Dyrlæger & Ko faglige artikler
i magasinerne. Artiklerne er skrevet af dyrlæger fra
forskellige Dyrlæger & Ko praksis.
Selv om du ikke abonnerer på bladene, så kan
artiklerne altid læses på vores Facebook profil
https://www.facebook.com/dyrlaegerogko/ og på
vores website www.dyrlaegerogko.dk

Dyrlæger & Ko udvider på Fyn
Der kommet endnu en Dyrlæger & Ko praksis på
landkortet. Vestfyns Dyrlæger er pr. 1. januar
2018 blev en del af Dyrlæger & Ko.
Vestfyns Dyrlæger er en blandet praksis, hvor
kvægdelen udgøres af fire dyrlæger.
I Dyrlæger & Ko er der dermed 25 kvægpraksis
og knap 100 professionelle kvægdyrlæger, fordelt
over hele landet.
Vi har vores daglige gang i godt 1.600 besætninger med sundhedsrådgivningsaftale og tilser således ca. 45% af den samlede malkekvægsbestand i Danmark.
Dyrlæger & Ko guldsponsor på Kvægkongres
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. Vi er klar til en snak og har
spændende præmier på højkant.
Kvægkongressen foregår i Herning Kongrescenter mandag d. 26. og tirsdag d. 27. februar.
Vi håber at se dig!

