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I dette nyhedsbrev kan du læse om den kommende afgræsningssæson, cyster samt udskriftsmuligheder og prøveresultater i DMS.
Læs mere på www.dyrlaegerogko.dk eller på www.facebook.com/dyrlaegerogko

Afgræsningssæsonen står for døren
Uanset om du er økolog eller konventionel mælkeproducent og du har dyr på græs, så giver
græsningssæsonen potentielt nogle udfordringer
med køerns sundhed og trivlsel.
Det kan være fodringsbetinget diarre, flere køer
med mælkefeber, fluestik, flere klovbrandbylder,
risiko for infektion med parasitter, udfordringer
med brunstobservation og sidst men ikke mindst
ydelsesfald og stigning i celletallet.
Har du erfaring for, at nogle af disse udfordringer
står for døren, så anbefaler vi, at fokusere på forebyggelse frem for brandslukning. Der er rigtig meget som kan gøres, for at undgå disse problemstillinger. Alt fra hyppig foldskifte, behandling med
fluemidler, tørre drivveje, mineralbolus til goldkøer
og kælvekvier, supplerende fodring til forebyggende parasitbehandling og så videre.
Tag en snak med din Dyrlæger & Ko dyrlæge om
problematikkerne og hvad I sammen kan gøre ved
dem. Helst før de kommer og ikke når de kommer.
Hvorfor får køer cyster og hvad er det?
I marts nummeret af Bovilogisk har kvægfagdyrlæge Mette Rohde skrevet en spændende artikel
om cyster hos malkekøer.
Mette skriver blandt andet, at der ikke er enkeltstående årsager til cyster, men forhold som høj
ydelse, stress og negativ energibalance kan være
medvirkende faktorer. Derudover kan visse mangel på visse mineraler og vitaminar spille en rolle.
Cyster findes i flere typer og forekommer på forskellige tidspunkter i laktationen. Blandt andet er
det næsten normalt med cyster i perioden indtil ca.
40 dage efter kælvning. Disse cyster forsvinder
oftest helt af sig selv og bør ikke behandles.
Synes du emnet lyder interessant, så kan hele
artiklen læses på Dyrlæger & Kos Facebook profil
https://www.facebook.com/dyrlaegerogko/ og på
vores website www.dyrlaegerogko.dk

Nye udskriftsmuligheder i DMS
Under fanen ”Analyser og lister” er der kommet et
punkt der hedder ”Udskriftsoversigt”. Her er de
forskellige udskiftsmuligheder samlet, men kategoriseret i emner som ”Produktion”, ”Sundhed og
dødelighed” samt ”Reproduktion” med flere.
Veterinære prøveresultater i DMS
Prøvesvar på enkeltdyr og tankmælk kan nu findes under fanen ”Bedrift” og herunder ”Bedriftsoverblik”. Ved klik på ”+” fås resultaterne for den
enkelte bedrift frem. Herefter vælges ”enkeltdyr”
eller ”tankmælk”.
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. I Bovilogisk i marts kan læses om cyster hos malkekøer og i marts udgaven af Kødkvæg findes en artikel om klovsundhed hos kødkvæg.
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

