AUGUST 2016

Nyt fra
Dyrlæger & Ko
Fødevarestyrelsen besøger i september til november
2016 i alt 100 slagtekalvebesætninger
Ved denne kontrolkampagne vil fokus være på medicinregistrering og anvendelse.

Generelt god dyrevelfærd i danske malkekvægsbesætninger, men fortsat plads til forbedring omkring kalveopstaldning og håndtering af halte køer
Dette er konklusion efter Fødevarestyrelsen nu har opgjort
data fra de besætninger, der har haft velfærdsbesøg det
sidste års tid.
Der er dog fortsat meget at arbejde med. De hyppigste
lovovertrædelser var omkring kalve og halte køer. Ved
kalvene var det problemer med at de ikke kunne se og røre
andre kalve, kalve uden vand og kalve over 8 uger som
stadig var i enkeltboks. Omkring de halte køer, er der stadig
al for mange som ikke kommer i sygeboks, men forbliver
ude i flokken blandt de andre køer.
. . .

Antallet af besætninger med B-streptokokker stiger
Til trods for megen fokus på sanering for B-streptokokker
og generel mere og mere snak om almindelig smittebeskyttelse, så er der sket en lille stigning i andelen af besætninger som er smittet. Forårets årlige tankmælksundersøgelse
har vist, at der nu er 6,9 %. Det er muligt at sanere for bstreptokokker. Det kræver en aktiv indsats.
. . .

Imrestor - Helt ny type medicin på markedet
Henover sommeren er en ny type medicin kommet på markedet. Medicinen kan ikke sammenlignes med andre typer
medicin, vi hidtil har brugt til kvæg. Imrestor er et protein,
som basalt set skal hjælpe køer omkring kælvning med at
overkomme infektionssygdomme såsom børbetændelse og
yverbetændelse. Medicinen styrker køernes eget immunforsvar.
Imrestor er receptpligtig og gives ved injektion. Den første
7 dage inden forventet kælvning og den anden 24 timer
efter kælvning. Ingen tilbageholdelsestid på mælk eller
slagt. Injektionerne kan gives af landmænd med modul 2
aftale.

Kursus i behandling af tilbageholdt efterbyrd og
mælkefeber
Flere Dyrlæger & Ko praksis afholder løbende dette
kursus. Hold øje med vores Facebook profil for information herom.

Dyrlæger & Ko i medierne
I juni/juli/august har Dyrlæger & Ko skrevet en
række artikler i magasinerne Bovilogisk, Kvæg og
Kødkvæg:
 "Blodtransfusion fra Jerseykalv reddede Limousinekalv"
 Tema om Landsskuet i Herning, "På vagt for
dyrenes sundhed" og "Mød Landsskuets cyklende vagtdyrlæger"
 "Første laktation er starten på en lang karriere"
 "Lad os nå dit potentiale i fællesskab"
 "Sanering for Salmonella Dublin er svært, men
ikke umuligt"
 "Fremskridt i kampen mod Mycoplasma bovis"
 "Når katastrofen rammer en bedrift"
Alle tre artikler er tilgængelig på:
www.facebook.com/dyrlaegerogko
www.dyrlaegerogko.dk

