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Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om vores nye KalveERFAskoler. De er et samarbejde mellem Dyrlæger & Ko og
SEGES og er et tilbud til alle mælkeproducenter, der vil gøre en særlig indsats for at få sunde og robuste kalve.

Kalve ERFAskoler – et nyt tilbud til dig, der vil have sunde kalve med høj tilvækst
Kalve ERFAskoler – når faglig viden og praktiske erfaringer går hånd-i-hånd!
 Du har måske allerede prøvet at mødes med kolleger i erfagrupper eller staldskoler for at udveksle
erfaringer og lære af hinandens succeser og udfordringer?
 Du har måske også allerede prøvet - i samarbejde
med din dyrlæge - at indføre ny viden og nye tiltag i
din besætning?
I de nye Kalve ERFAskoler får du begge dele på én gang:
Praktiske input fra alle deltagerne OG den nyeste faglige viden fra dyrlægen. Tilsammen skaber vi solide og
faglige bud på løsninger, der også fungerer i praksis.
Hvordan foregår det?
Som deltager i Kalve ERFA-skolerne får du ved hvert
møde et fagligt oplæg fra Dyrlæger & Ko. Derefter diskuterer du og de andre deltagere jeres praktiske erfaringer med dagens emne. Emnerne vælger I selv i
gruppen på baggrund af hver jeres mål for at deltage.
Hvor og hvornår?
Kalve ERFAskolerne mødes på fire besætningsbesøg i
løbet af et år med opstart i april 2019. I aftaler selv
steder og temaer – dyrlægen fungerer som tovholder.
Mere info
Kalve ERFAskolerne er et samarbejde mellem Dyrlæger
& Ko og SEGES og er et tilbud til alle mælkeproducenter, der vil gøre en særlig indsats for at få sunde og
robuste kalve. Målet er at bidrage til at opnå KVÆGs
strategiske mål for 2020 for kalve:
 Kalvedødelighed sænkes til 5,5% i 2020
 Reduktion af antibiotikaforbruget
Læs mere om Kalve ERFAskolerne på
www.tilmeld.dk/kalveerfaskoler
Det er også via denne hjemmeside du kan tilmelde dig.
Tilmelding skal ske senest d. 31/3-2019.
Herefter er din tilmelding bindende.

ERFAskolerne afholdes 13 forskellige steder i Danmark. Du finder en oversigt over steder og hvilke
datoer der er møde i de enkelte ERFAskoler på samme
hjemmeside.
Du tilmelder dig én ERFAskole med de 4 datoer der er
gældende for denne. Prisen for de 4 mødegange
er 6.000,- kr. pr. deltager ekskl. moms. Beløbet opkræves ved tilmelding. De præcise datoer kan du finde
på hjemmesiden, men alle møder afholdes i perioden
april 2019 til april 2020
Erfa-skolernes deltagere definerer selv på deres første
møde hvilke temaer de finder relevante for de resterende 3 møder i gruppen (tema for første møde ligger
fast for alle grupper) og udpeger samtidig relevante
steder at afholde møderne, som i udgangspunktet vil
være hos de deltagende besætninger. Møderne ligger
i tidsrummet kl. 10.00 - 15.00.
Hvordan forløber et møde i en Kalve ERFAskole?
Mødets tema aftales som nævnt af deltagerne selv,
1. Velkomst ved vært og D&Ko dyrlæge/tovholder
2. Introduktion til bedriften
3. Besøg i bedriftens kalveafdeling og andre relevante staldafsnit
4. Frokost
5. Dagens tema – indlæg ved D&Ko dyrlæge/ tovholder om det teoretiske/faglige emne for erfaskolen
6. Deltagende besætninger diskuterer dagens tema,
med afsæt i situationen i egen besætning
7. Der laves en kort indsatsplan for alle deltagerne
for tiltag i egen besætning indenfor dagens tema,
der igangsættes inden næste møde i erfa-skolen
På efterfølgende møder følges der op på de besluttede tiltag pr. besætning

Nyt fra Dyrlægecentralen Sydvest A/S
Hvem må behandle dine dyr?

Tak for sidst

En forudsætning for at må behandle produktonsdyr med medicin er, at man har bestået et kursus i
medicinhåndtering. Dette har været et lovkrav
siden 2007.
For at være undtaget kravet, skal du før 1. februar
2007 have haft mere end seks måneders sammenhængende praktisk erfaring med produktionsdyr fra fuldtidsbeskæftigelse i en besætning,
herunder erfaring med at give lægemidler til dyr.
Du skal vide, hvordan lægemidler opbevares korrekt, og hvordan man registrerer forbruget.

Vi er meget glade for jeres opbakningen til vores
årsmøde. Vi havde en super aften, og det håber
vi også I havde. Vi kan høre, at Niels Bastians
indlæg har sat tanker i gang rundt omkring. Det
bliver spændende at følge jeres projekter om
goldkofodring.
Allerede nu kan I sætte kryds i kalenderen. Næste årsmøde afholdes d. 6. februar 2020.

Alle produktionsformer og hobbybrug er omfattet
af kravet, så uanset om du driver konventionel,
økologisk eller hobbylandbrug, skal du eller den
medarbejder, der har ansvar for behandlinger,
opfylde et af de ovenstående krav.
Der skelnes ikke mellem hvilken type af medicin,
du skal bruge. Kravet er altså det samme, om du
skal behandle med injektionsmedicin, give et lægemiddel i munden eller på huden af dyret.
Dyrlægecentralen Sydvest A/S afholder kursus i
medicinhåndtering d. 12. april 2019. Vi anbefaler,
at du tjekker op på, om du og/eller dine medarbejdere har det fornødne kursus eller opfylder
undtagelseskravet.

Byd velkommen til Kristoffer
Kristioffer Sig Helms, er vores nye dyrlæge i team
kvæg, og flere af jer mødte ham til årsmødet. Han
er lige blevet færdig med sin uddannelse, og afsluttede med et projekt om behandling af digital
dermatitis.
I den første tid vil han køre med ud på besøg med
vores andre kvægdyrlæger, for at lære jer at kende.

Vaccination mod E.coli yver-betændelser
Det er nu du skal tage stilling til, om dine køer
skal hjælpes i kampen mod coli yverbetændelser.
Yverbetændelse forårsaget af colibakterier, kan
være en belastning i sommermånederne. Bakterierne har gode betingelser i varmen, modsat
køerne, som ofte oplever varmestress, og dermed nedsættes deres immunforsvar.
Vaccinen vil ikke forhindre coli i at give infektion,
men vil give mildere tilfælde. Ved at igangsætte
et vaccinationsprogram, vil dødeligheden reduceres, og de fleste køer vil have et mindre ydelsestab efter infektion.
STARTVAC® er vaccinen der udover at være virksom mod coli, også virker mod Staf. aureus.
Vaccinationsplan
Den optimale plan til beskyttelse af dine køer i
sommerperioden, starter allerede i april.
Immuniteten holder ikke evigt, og derfor er det
vigtigt at revaccinere på det korrekte tidspunkt ,
for at opnå beskyttelse. Der kan laves en vaccinationsplan tilpasset din besætning, men typisk vil
det kræve 3 vacciner pr. ko i perioden april til
juli.
Hvis der ønskes beskyttelse hele året, eller man
også ønsker effekt mod Staf. aureus infektioner,
skal vaccinationsplanen justeres yderligere.
Ofte er det nyt for kvægbrugere at skulle håndtere vaccinationsplaner, og det er vi selvfølgelig
behjælpelige med. Overvejer du at starte en
vaccinationsplan med STARTVAC®, så tag fat i din
dyrlæge.
Vi vil i samarbejde med producenten HIPRA
hjælpe dig godt i gang, og finde den bedste vaccinationsplan for netop din besætning.
Vejledende udsalgspris pr. dosis 34,00-43,50 kr.
excl. moms afhængigt af pakningsstørrelse.
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