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Ny diagnostikpakke med fokus på ”Stop 

kalvediarre” 

Det er nu muligt at få en samlet diagnostik 

pakke, hvor I kan følge, om niveauet ved 

kalvepasningen er tilstrækkeligt. Ved at udtage 

prøverne flere gange årligt bliver det muligt at få 

målbare parameter indenfor kalvesundheden, 

som gerne skal motivere kalvepasserne.   

Når der analyseres på flere faktorer indenfor 

kalvesundheden, så sikrer vi, at der bliver målt 

på de vigtigste parametre for at kalvene får en 

god start på tilværelsen. Dermed vil pakken 

kunne hjælpe jer til at finde 

forbedringsmulighederne ved kalvesundheden på 

jeres besætning.  

Diagnostik pakken indeholder:  

 

• 8 blodprøver, hvor der analyseres på om 

kalven har optaget nok råmælk.   

• 5 Diarre prøver, hvor der analyseres for 

hvilke typer af agens, der forekommer på 

jeres bedrifter. Prøvesvaret vil indeholde 

test af: Rota, Corona, Crypto, E Coli 

K99, Clost Perfringens + BU/Resistens 

• 3 Råmælksprøver til test af om kvaliteten 

af råmælk er god nok (IGG/Brix) og en 

vurdering af råmælken er tilstrækkelig 

ren (kimtal v PCR) 

• 3 Udfodrede mælkeprøver til test af om 

der udfodres med ens tørstof% ved 

forskellige udfodringer (Brix) og en 

vurdering af om mælken er tilstrækkelig 

ren (kimtal v PCR).  

 

Hele pakken koster 2500 kr. (normalt ca. 3500 

kr.) 

 

Kalve Erfagrupper 

Vi opretter kalve erfagrupper for alle der indgår i 

kalvepasning, hvor der laves kursus for både 

danske og udenlandske medarbejdere. Holdet 

kommer til at bestå af kalvepassere fra 4-6 

bedrifter, hvor vi vil afholde fire møder på 

forskellige bedrifter med en varighed på ca. 3 

timer.  

Målet med grupperne er at motivere kalvepassere 

på alle niveauer, samt at alle får mulighed for, at 

få enkelte ”tiltag” med hjem, som skal 

godkendes af besætningsejer og 

besætningsdyrlæge. Programmet for hvert 

besætningsbesøg vil som minimum indeholde:  

• Gennemgang af rutiner 

• Hvad går godt? 

• Hvad er udfordrende? 

• Vi tager emner op hver gang og laver en 

teoretisk, men også meget praktisk 

orienteret gennemgang (”hand-outs”) 

• Hvorfor gør vi som vi gør, hvorfor er det 

vigtigt at holde aftalte rutiner? 

 

Prisen er 1450 kr. pr. deltager og halv pris pr. 

ekstra deltager fra samme besætning. Tilmelding 

skal ske til din dyrlæge eller LVK kontoret på 98 

52 00 44 senest d. 03.04.2018.  

 
Med venlig hilsen 
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