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Årets høst
Høsten nærmer sig, og det betyder, at det
snart er tid til kornanalyser.
Flere toksiner dannes allerede før høst, og
det er en god ide at overveje kornanalyser,
hvis man har forhøjet risiko for toksiner i
kornet.
Risikofaktorer er blandt andet:
-

Årsmøde for udlændinge
Vi afholdt årsmøde for udlændinge d. 9/6
2015. Det var en stor succes, og der var i alt
26 deltagere Vi regner med at gentage
successen igen til næste år

Våd vækstsæson og våd høst.
Majs eller hvede som forfrugt
Reduceret jordbehandling
Forskellige hvedesorter har forskellig
modtagelighed.

Er niveauet højt, kan der tilsættes
toksinbindere til foderet. Husk at hver
toksinbinder er godkendt til specifikke
toksiner og dermed ikke nødvendigvis er
velegnet til alle toksintyper.
Husk desuden at tilsætte ekstra E-vitamin,
hvis kornet ikke lagres minimum en måned
før anvendelse. Dette gøres for at undgå
friskkornsforgiftning.
Ny kontrolkampagne
Næste større kampagne fra
Fødevarestyrelsen kører fra august til
december 2015 og fokuserer på
flokbehandling af svin. Der fokuseres på
korrekt prøveudtagning og diagnostik samt
korrekt anvendelse af lægemidler.
Kampagnen henvender sig både til dyrlæge
og landmand.
For alle besætninger i almindelig rådgivning,
der ønsker at bruge flokmedicinering, skal der
mindst én gang årligt udtages prøver
(eksempelvis sokkeprøver eller lungestykker
til luftvejspakke).
For besætninger i ekstra rådgivning skal dette
ske minimum hver 8. måned, og for
besætninger i skærpet rådgivning er
intervallet hver 4. måned.
Der kan læses nærmere om lovgivningen for
sundhedsrådgivning for svinebesætninger i
BEK nr. 534 af 27/05/2014.

Agrosoft
Vi har fået opgraderet vores Agrosoft
program til den nyeste version, hvilket åbner
for at lave nye analyse af produktionsdata
samt f.eks. sammenligne tilvækst for
besætninger, der vaccinerer med forskellige
vacciner.
Vi får i forvejen en sikkerhedskopi fra mange
besætninger, men vi vil gerne opfodre til, at vi
får en sikkerhedskopi fra alle besætninger,
der bruger Agrosoft, så vi kan få mest muligt
ud af systemet til glæde for alle. Sæt
kontor@oevet.dk på som den e-mail, der skal
modtage sikkerhedskopien.

Sommerferie
Ferietiden står for døren, og vi håber det
bliver godt vejr.
Alle ønskes hermed en god sommerferie

