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I dette nyhedsbrev kan du læse om forberedelse til græsningssæsonen, Dyrlæger & Kos egne SIMHERD eksperter
og hvorfor du skal være forsigtig med at bruge den nye ”Må slagtes” funktion i DMS.
Har du overvejet foldskifte?
Så er det lige om lidt, at mange af Jer åbner stalddøren og lukker dyrene ud.
Uanset om du er konventionel eller økolog, så er
risiko for parasitter, faldende mælkeydelse og flere
problemer med klovene altid relevant at tænke på.
Parasitter kan og bør forebygges. Det drejer sig om
at nedbringe smittepresset. Smittepresset kan –
groft sagt – nedbringes på to måder:
1) Rene marker
2) Lav belægningsgrad
En ren mark er en mark, som ikke har fået kvæggødning i år og som der er taget slæt på inden udbinding. Eller alternativ en omlagt mark, som ikke har
fået kvæggødning i år.
Lav belægningsgrad forebygger at dyrene bider
græsset i bund, og sikrer at de æder langt fra gødningsklatterne på marken. Kan lav belægningsgrad
ikke opnås, bør dyrene fodres suplerende.
Foldskifte er også en mulighed. Hvornår foldskifte
skal foregå afhænger af dyrenes immunitet, hvilke
parasitter der er problemet, belægningsgrad, vejrforhold osv. Foldskifte er især godt til dyr, som har
ringe immunitet mod parasitter. Kalve og ungdyr,
som er på græs for første gang, er meget modtagelige for parasitter som løbetarmorm og græsmarkscoccidiose.
Har du før haft problemer med parasitter, så tag en
snak med din Dyrlæge & Ko dyrlæge om hvilke forebyggelsesmuligheder der giver bedst mening i netop
din besætning.
Pas på når du bruger DMS til at tjekke om koen må
slagtes!
I DMS er der nu mulighed for at tjekke om koen må
slagtes i forhold til drægtighed og tilbageholdelsesfrist. Det gøres i Daglig styring, vælg Dagligt overblik
og tryk på knappen Må slagtes.
Men pas på, for det gælder kun dyr du har behandlet via en besætningsdiagnose. Er dyret behandlet af
din dyrlæge, er informationerne ikke tilstede i DMS
(endnu…). Tjek derfor fortsat ALTID dyrlægens anvisningsskema, når du skal undersøge om koen må
slagtes.

Dyrlæger & Ko er eksperter i SIMHERD
Vidste du, at Dyrlæger & Ko har adskillige dyrlæger,
som løbende holder sig opdateret i nye funktioner og
muligheder i SIMHERD.
Vi har en gruppe af dyrlæger, som mødes flere gange
årligt, for at blive opdateret og træne i at lave alle
typer af beregninger i SIMHERD.
Derfor, står du overfor at skulle træffe en beslutning i
den nærmestre fremtid, så hør din egen dyrlæge, om
det kunne være relevant at bruge SIMHERD i beslutningsproccessen. Din egen dyrlæge vil kunne henvise
til en kvalificeret Dyrlæge & Ko dyrlæge til at lave analysen. Det kunne også være, at du gerne vil vide hvilke
potentialer din produktion har for at genere en bedre indtjening på enten den korte eller lange bane. Her
vil SIMHERD også kunne hjælpe dig i processen med at
prioritere dine indsatser og eventuelle investeringer.
Dyrlæger & Ko i medierne
Vi har løbende faglige artikler i fagblade som KVÆG,
Bovilogisk Tidsskrift og Kødkvæg. Holder du ikke bladene, eller kunne du tænke dig at gense en af artiklene, så findes de på Dyrlæger & Kos website
www.dyrlaegerogko.dk og på vores Facebook profil
www.facebook.com/dyrlaegerogko/

Nyt fra team kvæg
Husk at søge dispensation til afhorning af
økologisk kvæg
De landmænd, der søgte og fik en dispensation
sidste år, behøver altså ikke søge igen. Alle andre der har brug for at afhorne øko-kalve skal
udfylde og indsende skemaet "Ansøgning om
afhorning af kalve” i Tast selv-service. Dispensationen skal være i hus inden første afhorning.
Afhorning skal altid udføres i den mest hensigtsmæssige alder af kvalificeret personale, og
det skal sikres, at dyrets lidelse i øvrigt begrænses mest muligt. Det vil sige, at der altid skal
benyttes smertelindring ved afhorning af kalve.
Alle operative indgreb noteres i medicinlogbogen. Bedøvelse brugt ved indgrebet tæller ikke i
det økologiske behandlingsregnskab.
Læs mere her:
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Regler
-for-produktion/

Følg os!

Du kan følge Dyrlæge og Ko på Facebook via
@dyrlaegerogko og Dyrlægecentralen team
kvæg via @teamkvaeg.

Medicinhåndteringskursus - AFLYST
Vi måtte desværre aflyse kurset, da der var for
få tilmeldinger.
Hvis du sidder og ærger dig over, at du ikke fik
dig tilmeldt - så tag fat i din dyrlæge eller ring
på 74 74 35 30.
Vi vil forsøge at afholde kurset på et andet tidspunkt , og vil kontakte dem der har udvist interesse.

Kvægdyrlægerne Himmerland tilbyder kursus i
behandling af mælkefeber og efterbyrd
Den teoretiske uddannelse er en forudsætning
for, at kunne gennemføre den efterfølgende
praktik i egen besætning. Samtidig giver dette
også i sidste ende tilladelse til selv at behandle
køerne for disse sygsomme.
Tid og sted: 10. april 2019 kl. 10-15.
Markedsvej 6a, 9600 Aars
Underviser: Kvægdyrlæge Torben Bennedsgaard, Dyrlægerne Himmerland Kvæg A/S
Pris: Kr. 900,- inkl. forplejning
Tilmelding: http://kvaegdyrlaegernehimmerland.dk
Brug for dyrlæge i påsken?
Vi holder almindeligt åbent før påske d. 15., 16.
og 17. april.
I påskedagene fra d. 18. til og med d. 22. april,
kan du som altid få fat på vores vagtdyrlæge.
Hvis du har behov for akut hjælp, så ring på tlf.
74 74 35 30.
Vi ønsker Jer alle en rigtig god påske!

