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Nyhedsbrev februar 2018
LVK Kvægdyrlægerne Nord
Kontrolkampagne fra fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen afholder kampagne om
fodring og pasning af kalve under 6 mdr. i
perioden 1/2 til 30/4 2018. Der vil blive udtaget
200 besætninger fordelt over hele landet.
De primære fokusområder vil være:
Fodring og vanding, herunder tildeling af mælk,
vand, grovfoder samt opfyldelse af suttebehov.
Pasning/opstaldning, herunder rent og tørt leje,
plads i båse og bokse, hygiejne/renlighed
omkring udstyr til fodring, mælk
og vanding samt egnet inventar.
Management med fokus på personale – nok tid
og oplæring samt rutine.

Mød os på kvægkongressen
Vi har en stand på kvægkongressen, hvor vi
glæder os til at tage godt imod jer. Husk at I skal
tilmelde jer til kvægkongressen i år. Se
programmet og tilmeldingen på linket nedenfor:
KLIK HER

Kalvemøder

Vi afholder kalvemøder i team nord
-

12. marts LVK Huset kl. 19.00
13. marts Tylstrup kro kl. 19.00

Tag din kalvepasser med og få inspirationen til,
hvordan I kan passer kalvene endnu bedre.
Tilmelding til din dyrlæge eller kontoret på tlf.:
98520044

Husk gødningsprøver 1 gang hvert halve
år ved coccidiose besætningsdiagnoser
For at vi må opretholde besætningsdiagnoserne
coccidiose, som behandles standard, så skal vi
huske, at der skal foreligge gødningsprøver hver
½ år.

Med venlig hilsen

Vi sætter fokus på forebyggelse og overvågning
af kalvesundheden, så vi sammen med jer kan
være foran inden kalvene får problemer.
Forebyggelsen foregår ved at udtage
kvartalsvise eller halvårlige blodprøver til måling
af antistofoptagelsen, mælkeprøver til at tjekke
forurening ved udfodring, samt gødningsprøver.

Dyrlæge - teamleder
H. J. Andersen
M: 21715296
Mail: hja@lvk.dk

Dette kan sikre et målbart resultat for at tjekke
om kalverutinerne fungere optimalt og dermed
kan de anvendes til at motivere jeres
kalvepasser.

Chefdyrlæge
Kvægfagdyrlæge
Kenneth Krogh
M: 20230885
Mail: kek@lvk.dk

Dyrlæge
John Helbo
M: 21715290
Mail: jh@lvk.dk

LVK Kvægdyrlægerne Nord

Dyrlæge
Grethe Berg Nielsen
M: 21715293
Mail: gbn@lvk.dk

Dyrlæge
Magnus Højris
M: 22717796
Mail: mah@lvk.dk

Dyrlæge
Erik Træholt
M: 40181140
Mail: et@lvk.dk

Dyrlæge
Thomas Linnet Petersen
M: 21715308
Mail: tlp@lvk.dk

