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Grupper for udenlandske medarbejdere
Som følge af den store succes med vores
årsmøde for udlændinge samt henvendelser
fra flere har vi besluttet at gennemføre
erfaringsudvekslingsgrupper for udenlandske
medarbejdere.
Der etableres grupper i både Jylland og på
Sjælland for henholdsvis søer og slagtesvin.
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.
For at undgå problemer omkring
smittebeskyttelse afholdes kurserne på
neutral grund uden adgang til svin i Jylland i
Koldingområdet og på Sjælland i
Slagelseområdet.
Sogrupperne styres af dyrlæge Søren
Thielsen, og slagtesvinegrupperne styres af
dyrlæge Alex Stricker Jakobsen.
De første mødedatoer er for slagtesvin den
29. september i Jylland og 6. oktober på
Sjælland. Tilsvarende datoer for søer er den
7. oktober på Sjælland og 8. oktober i Jylland.

Lovpligtig diagnostik anden runde
For mange besætningers vedkommende
begynder kravet om lovpligtig diagnostik igen
at banke på døren. For sygdomme, hvor der
anvendes flokmedicin, skal der indsendes
materiale til laboratorieundersøgelse, hvis det
ikke er sket i de sidste 12 måneder.
Det er en god anledning til at få gennemgået
behandlingsstrategier og behov sammen med
besætningsdyrlægen.
Mavesår og formalingsgrad
Vi har haft nogle tilfælde af
mavesårsproblemer her i den seneste
måneds tid.
Med hensyn til formalingsgrad er det vigtigt at
gøre opmærksom på, at for at opnå optimal
produktivitet skal partikelstørrelsen til både
smågrise og slagtesvin være sådan, at
minimum 80% er under 1 mm.
Der vil dog være besætninger, hvor dette ikke
er muligt som følge af andre
sundhedsmæssige forhold. Det er derfor
nødvendigt i den enkelte besætning at finde
ud af, hvor niveauet kan være. Sigteprøver
og USK for mavesår er vigtige redskaber i
denne forbindelse.

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.

Aktuelle kurser
Der afholdes medicinkursus på engelsk
tirsdag den 1. september 2015. Tilmelding til
kurset kan ske til Ø-Vets kontor på tlf. 55 50
08 85 eller kontor@oevet.dk.

Vær i øvrigt opmærksom på, at når ny høst
ibrugtages, kan formalingsgraden ændres
herunder blandt andet på grund af kernernes
størrelse samt tørstofprocenten.
Endelig er der forskel på formaling af byg og
hvede, som derfor også kan medføre
ændringer.

