Info
April 2016
På omkostningsjagt – VACCINER
I en tid, hvor vi går efter omkostningsreduktion,
er vaccination mod diverse sygdomme et
relevant område at se på.

Medicinhåndteringskursus
Vi afholder medicinhåndteringskursus tirsdag
den 3. maj kl. 9:00-16:30 på kontoret på
Køberupvej 33, 4700 Næstved.

Vi bør som svineproducenter og dyrlæger være
bedre til også at gå ind og kigge på, om vi ikke
kan optimere vaccinationsprogrammerne i de
enkelte besætninger. Ikke alene i forhold til
spædgrisediarré, hvor det rent faktisk vil være
muligt i nogle besætninger at undvære
vaccination mod tarmbrand og E. coli, men
også over for rødsyge, parvo, Mycoplasma og
PCV2 er der store penge at spare, hvis man
tænker sig grundigt om og bruger en god
diagnostik til at finde ud af, hvad der er relevant
i den enkelte besætning.

Tilmelding kan ske til kontoret på
kontor@oevet.dk eller tlf. 55 50 08 85.

Ligeledes kan priserne for de enkelte vacciner
være forskellige, og der er god grund til, at du
sammen med dyrlægen spørger apoteket, om
der er andre billigere, alternative vacciner, eller
om prisen på den nuværende vaccine kan
reduceres.
Også for de rene smågrise- og
slagtesvineproducenter kan der være penge at
spare, hvis prisen for en eventuel vaccination er
lagt oven i prisen på de dyr, man køber.
Husk dog altid at drøfte det faglige med din
dyrlæge, da en forkert beslutning kan få store
og langsigtede konsekvenser for din
besætnings sundhed og produktivitet.

Årsmøde 2016 for udenlandske
medarbejdere
Vi minder igen om årsmøde på engelsk for
udenlandske medarbejdere tirsdag 24. maj
2016 kl. 13.00-16.00 på Hotel Antvorskov ved
Stop 39 i Slagelse.
Der vil være foredrag om:





Reduktion af pattegrisedødelighed
Mavesår hos søer, smågrise og
slagtesvin
Jern hos søer og pattegrise
Dødelighed hos smågrise og slagtesvin

Årsmødet er gratis for Ø-Vet-abonnenter.
Der arrangeres gratis bustransport fra Jylland
med på-/afstigning omkring Kolding eller Vejle.
Tilmelding kan ske til kontoret på
kontor@oevet.dk eller tlf. 55 50 08 85.

Grupper for udenlandske medarbejdere
Vi udbyder nu igen vores
erfaringsudvekslingsgrupper for udenlandske
medarbejdere.
Der er bl.a. tilslutning til en gruppe for søer i
Jylland.
Møderne afholdes fire gange årligt og vil blive
styret af en Ø-Vet-dyrlæge. Det vil dog også
være op til de enkelte medarbejdere at få mest
muligt ud af kurserne.
Den enkelte gruppe kan tilrettelægges med
staldgennemgang, geografisk placering og
emner ud fra de ønsker, deltagerne har.
Alle møder afholdes fra kl. 13:00 til 16:00.
Den samlede pris for et års deltagelse er 3500
kr.
Du kan få yderligere information samt foretage
tilmelding ved din egen dyrlæge eller ved
kontakt til Ø-Vets kontor på tlf. 55 50 08 85 eller
kontor@oevet.dk.

