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Aktuelt
Efter sidste års voldsomme dødsfald af tæver i
diegivningsperioden var vi meget spændte på,
hvordan det skulle gå i år. Heldigvis viste det sig
at blive en sommer, hvor antallet af døde tæver
lå usædvanligt lavt. Dog viste der sig hos de
fleste en højere hvalpedødelighed i slutningen af
diegivningen, og der er her ret delt meninger
om, hvorvidt det er tæven, der ikke malker, eller
hvalpene, der ikke kommer ud og drikker. Mon
ikke sandheden er en kombination af de to
faktorer? Hvalpene kunne nok overleve, hvis de
fik vand, men hvorfor de havner i den situation,
hvor tæverne ikke kan opfylde deres behov, er
uvist. Nogle peger på foder og/eller fodring,
mens andre mener, at det er avlsarbejdet, der
har skabt tæver med ringe moderegenskaber.
Umiddelbart er der intet der tyder på, at tæverne
er syge, og som nævnt har dødeligheden været
usædvanligt lav.
Alle steder er dyrene kommet godt i gang efter
fravænning, og det lover godt for vækstperioden.

Registrering: Husk at al medicin skal registreres.
Det gælder også Sebacil og Cyclo Spray.
Sidstnævnte er efterhånden erstattet af
Repiderma, som ikke kræver registrering. Husk
også at der bør skrives, hvor der er behandlet
f.eks. hal eller række.
Ordinationsperiode: Af grunde som ingen
forstår, må medicin ordineret og genordineret i
efteråret kun anvendes og opbevares i 63 dage.
Det betyder, at medicinen ikke må forefindes i
vinterperioden, da der er længere mellem
oktoberbesøget og februarbesøget. Vi synes,
det er overkill at besøge jer i december for et par
flasker clamoxyls skyld, så vi forestiller os
følgende model: Først i december sender vi en
sms ud til alle og beder jer om at optælle jeres
medicin og sende resultatet til kontoret på email. Vi registrerer det så og sender jer et
anvisningsskema, der godtgør, at medicinen er
genordineret. Hvis vi kan få det til at flyde, er det
vist det nemmeste for alle parter. Husk at få al
medicin med.

Coccidier
Coccidiose har været et tilbagevendende
problem i mange farme. For bare to år siden
oplevede vi, at alle farme, der havde været
behandlet for coccidiose, senere hen havde
forhøjet dødelighed af fedtlever, så betydningen
af sygdommen er nok større, end man tror. Det
største problem er ikke at stille diagnosen men
at få lagt en ordentlig behandling, da medicinen
skal gives oralt på et tidspunkt, hvor hvalpene
knapt nok spiser fast føde. På en enkelt farm tog
vi prøver af avlstæver i vinterperioden, og her
fandt vi til vores overraskelse massiv forekomst
af coccidier. Alle dyr blev behandlet, og der er i
sommer taget flere prøver fra hvalpene og kun
fundet sparsom mængde coccidier. Noget kunne
tyde på, at man effektivt byder den onde cirkel
ved behandling i vinterperioden, og vi vil
anbefale alle, der har set coccidiose de senere
år, at vi får tjekket deres dyr, når vinteren
nærmer sig.

Taksering
Jeres regninger kommer til at se lidt anderledes
ud fremover, men det er ikke, fordi vi er blevet
dyrere. Vi er bare blevet bedt om at
udspecificere, hvad det egentlig er, vi opkræver i
stedet for bare et samlet punkt:

Veterinærrejseholdets kontrol 2014
Rejseholdet har fået øjnene op for
minkbranchens brug af medicin. Det er ikke
mindst, fordi der er nogle ekstreme regionale
forskelle på medicinforbruget, som i korte træk
ser ud til, at der bruges væsentlig mere medicin,
jo længere man kommer vestpå.
Der blev fundet en del mindre fejl, men der er
især to der har betydning for os:

Besætningsbesøg: Er den tid, vi har brugt i
besætningen.
Kørsel: Ja, det er jo det, der går til at komme
frem.
Rapport og medicin: Der skal skrives en rapport,
og der skal laves recepter og anvisningsskema.
Det tager nogenlunde den samme tid, uanset
om der er meget medicin eller kun få
præparater. Er der tale om flere farme, tager det
lidt længere.
Rådgivningsaftale: Vi har indgået en
sundhedsrådgivningsaftale, og det forpligter
især os. Vi forventes at holde os orienteret om
ny lovgivning og ny viden på minkområdet, og
det tager tid. Derudover står vi til rådighed 24
timer i døgnet 365 dage om året til enten en
faglig snak, medicinordination eller akutbesøg.
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