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I dette nummer kan du læse om operation for venstresidig løbedrejning, kvier på græs og behandling af køer med
E. Coli yveberbetændelse.

90 % CHANCE FOR SUCCES
Så stor er sandsynlighed for succes med operation for
venstresidig løbedrejning! Efter operation med kikkert
kom 90 % af køerne i gang igen og fik endnu en laktion.
Det viser tal fra en opgørelse af 118 operationer over
en 3-måneders periode. Undersøgelsen er lavet hos en
af Dyrlæger & Kos egen medlemspraksis; BoviCura.
Stort set alle de døde køer havde haft nedsat ydelse i
en uge eller mere op til operationen, ligesom de fleste
af disse køer var påvirket af meget svær ketose. Ved
obduktion havde de fleste af de døde køer endvidere
voldsom fedtlever.
Hurtig indsats er afgørende for succes
Undersøgelsen viser med al tydelighed, at reagerer
man, så snart koen viser de mindste sygdomstegn og er
hurtig ude med behandling og operation, så øges sandsynligheden for overlevelse og fuld mælkeproduktion
markant.
I Magasinet Kvæg kan du læse mere om undersøgelsen.
Du kan også se hele artiklen fra Kvæg på Dyrlæger &
Kos website: www.dyrlaegerogko.dk
DYR PÅ GRÆS: FÅR DU DEM IND I TIDE?
Rigtig mange mælkeproducenter – økologer såvel som
konventionelle – vælger at have sine kvier på græs i
sommerhalvåret. Det er der rigtig mange gode grunde
til, men det er vigtigt, at kvierne kommer ind igen i ordentlig tid. Hvis kvierne går en måned eller mere for
længe på græs, betyder det nedsat tilvækst, og i nogle
tilfælde at dyrenes højdevækst går helt i stå, og de bliver magre. Selvom vejret kan være udmærket, så er
mængden og kvaliteten af græsset om efteråret ofte
for ringe til at dække dyrenes behov.
Anbefaling
Det anbefales at følge dyrenes tilvækst og huld nøje.
Tag dem ind i tide og ønskes de ude så længe som vejret tillader, så overvej om de skal have supplerende foder tildelt.

VALG AF ANTIBIOTIKA TIL E. COLI YVERBETÆNDELSE
De seneste ændringer i lovgivning og brancheaftaler har
for de fleste affødt overvejelser omkring håndtering og
behandling af køer med mistanke om E. Coli yverbetændelse.
En undersøgelse lavet af en af Dyrlæger & Ko medlemspraksis Sønderjysk Kvægpraksis, viser at overlevelseschancerne ikke forbedres ved brug af bredspektret antibiotika til køer med E. Coli yverbetændelse. Undersøgelsen er lavet på baggrund af 119 behandlinger på danske
økologiske malkekøer. Uanset om koen er økologisk eller ej, så er biologien og sygdomspatologien den samme,
og konklusionen er direkte overførbar til koventionelle
køer.
Konklusionen er ikke overraskende, da der gennem tiden er lavet flere udenlandske undersøgelser, som har
vist det samme. Men det bekræfter at det også gør sig
gældende under danske forhold.
Fokus på forebyggelse
Som med al anden sygdomshåndtering er det langt
bedre at fokusere på forebyggelse fremfor behandling.
Har du denne sommer haft udfordringer med E. Coli
yverbetændelse, kunne du f.eks. overveje at vaccinere
inden næste sommer. Din Dyrlæger & Ko dyrlæge vil
kunne rådgive dig om vaccination.

