Info
Marts 2016
Pattegrisedødelighed
Der er kommet en ny bekendtgørelse om
sundhedsrådgivningsaftaler, og rent praktisk
betyder det, at der nu er krav om fokus på
pattegrisedødelighed, og det skal indgå i
besøgsrapporterne.
Derudover er det sådan, at besætninger med
en totaldødelighed over 25% (dødfødte og
dødelighed i farestald) skal have lavet en
handlingsplan, og det skal fremgå af
besøgsrapporterne.
Det falder i tråd med, at der er en kampagne
både fra branchen og fra Den Danske
Dyrlægeforening om fokus på reduktion af
dødelighed, og alle kan jo kun være
interesserede i det, da det også har stor
betydning for økonomien og produktiviteten i
besætningen.

Kontrol fra Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen kontrollerer 100
slagtesvinebesætninger fordelt over hele
landet. Kampagnen gennemføres i marts til
juni 2016.
Formålet med kontrolkampagnen er at
kontrollere og vejlede om håndtering af syge
dyr.
Der vil bl.a. blive fokuseret på, om syge dyr
bliver fundet ved det daglige tilsyn gives en
passende behandling og placeres i sygestier,
hvis det er nødvendigt. Det vil også blive
kontrolleret, om syge dyr aflives, hvis det er
nødvendigt.
Kontrollen vil også omfatte, hvorvidt medicin
anvendes, som dyrlægen har beskrevet.

Vi vil gerne bidrage til at sætte fokus på flere
overlevende pattegrise i den enkelte
besætning. Tag en snak med din dyrlæge om
nye tiltag i netop din besætning.

Årsmøde 2016 for udenlandske
medarbejdere
Vi afholder årsmøde på engelsk for
udenlandske medarbejdere tirsdag 24. maj
2016 kl. 13.00-16.00.

Diarré hos store slagtesvin
Vi har i flere besætninger med slagtesvin
oplevet problemer med diarré specielt på
grise fra omkring 50-60 kg og helt op til
slagtning.

Der vil være foredrag om:

Der er overvejende tale om tilstande, hvor
dyrene ikke afmagres, men det kan muligvis
have betydning for fodereffektiviteten
alligevel.
I nogle besætninger har man måttet løse
problemet medicinsk, men det er
problematisk i forhold til Gult Kort.
Ændring af medicin kan være en løsning
andre steder, men samlet skal løsning oftest
findes i en helhedsvurdering af foder, miljø og
behandlingsstrategi.






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.
Betalingsservice
Vi har mulighed for at anvende
betalingsservice til regningerne, og det er
således et tilbud til dem, der måtte ønske
dette, da det jo kan være en hjælp i
dagligdagen.
Såfremt du ønsker at blive tilmeldt
Betalingsservice, kan tale med din dyrlæge
eller kontakte kontoret på e-mail
kontor@oevet.dk eller tlf. 55 50 08 85.

