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Nyt fra
Dyrlæger & Ko
Gratis abortundersøgelser i hele 2016
Er der aborter i din besætning - og kender du årsagen
hertil?
For at øge viden om abortårsager hos kvæg, har Fødevarestyrelsen igangsat en undersøgelse. Det indebærer, at styrelsen betaler for obduktion samt for undersøgelse for smitsomme sygdomme samt diverse bakterie- og svampeinfektioner.
Hvis du ønsker at få årsager til aborter nærmere undersøgt i din besætning, så skal du kontakte din lokale
Dyrlæge & Ko praksis. Der skal indsendes foster, efterbyrd samt blodprøve fra moderdyret.
Fremtidens medicin er lige rundt om hjørnet:
Medicinsk styring af afgoldning af køer
Der vil i foråret blive lanceret en ny type medicin, som
skal hjælpe med at få køerne til at stoppe mælkeproduktionen. Mere herom i næste nyhedsbrev.
Ny kontrolkampagne fra Fødevarestyrelsen
Kommer syge og tilskadekomne dyr i sygeboks i tide?
Bliver uhelbredeligt syge dyr aflivet i tide?
Anvendes besætningsdiagnoser iht. forskrifterne og er
de stadig aktuelle?
Disse og lignende spørgsmål ønsker Fødevarestyrelsen
at sætte fokus på i en kampagne, der løber fra 1. marts
til 30. juni 2016 i 300 malkekvægsbesætninger.

SimHerd og Dyrlæger & Ko
Efter sidste års succes med anvendelse af SimHerd
og SundhedsØkonomiskAnalyse (SØA) i adskillige
malkekvægsbesætninger, har Dyrlæger & Ko igen i
2016 indgået aftale med SimHerd om et fortsat
samarbejde. Vi kan således fortsat tilbyde både
SundhedsØkonomiskeAnalyser (SØA) samt fulde
Simherd analyser til konkurrencedygtige priser.
Skal dyrlægen lave økonomiske beregninger?
Ja, det skal dyrlægen, fordi dyrlægen i rigtig mange
danske malkekvægsbesætninger har et helt unikt
kendskab til den enkelte besætning. Et indgående
besætningskendskab er af afgørende betydning for
at kunne lave retvisende OG relevante analyser.
Analyserne skal kunne fungere som beslutningsgrundlag for fremtidige indsatser og investeringer,
og kvalitetskravene hertil må ikke undervurderes.
Dyrlæger på efteruddannelse i driftsøkonomi

Dyrlæger & Ko i medierne
I de netop udkomne versioner af både KVÆG og
BOVILOGISK finder du interessante artikler om kvægfaglige emner skrevet af Dyrlæger & Ko dyrlæger.
Artiklerne kan altid læses på vor hjemmeside
www.dyrlaegerogko.dk eller på ses på vores Facebook
profil: www.facebook.com/dyrlaegerogko

For at ruste os yderligere til denne opgave, har vi i
Dyrlæger & Ko valgt at sende dyrlæger, som arbejder med SimHerd analyser, på efteruddannelse i
driftsøkonomi i malkekvægsbesætninger. Kombinationen af den veterinærfaglige indsigt, det indgående kendskab til besætningen og forståelse af
de driftsøkonomiske sammenhænge på en bedrift
giver grundlaget for et unikt og samlet overblik.

