Nyt fra Dyrlæger & Ko

SEPTEMBER 2022

I dette nummer af Nyt fra Dyrlæger & Ko kan du læse om hvilke forskningsprojekter Dyrlæger & Ko for tiden er
engageret i, kampagnen ”Tag smitten ved hornene” og om medicinindberetning i Easy Cow

HVILKE KLIMAINDSATSER KAN BETALE SIG?
Det er netop spørgsmålet, som Dyrlæger & Ko i samarbejde med Københavns Universitet, Aarhus Universitet, SimHerd og Arla ønsker at besvare i projektet Klima
KS Dashboard.
Klima KS Dashboard
Med det nye værktøj, som bliver en integreret del af
SimHerd, bliver det i fremtiden muligt at sætte økonomi på forskellige klimatiltag i din malkekvægsbesætning. Det vil dermed blive muligt at afgøre hvilke tiltag
der, udover at hjælpe klimaet, også vil have en positiv
indflydelse på din bedriftsøkonomi.
DEN MEST OPTIMALE GOLDPERIODE
I forskningsprojektet SURVEIL sætter vi skarpt på goldkøerne. Målet med projektet er at udvikle et rådgivningsværktøj til brug for Dyrlæger & Ko dyrlæger, som
kan løfte rådgivningen omkring goldkøer til nye højder.
Sygdomsforebyggelse er i fokus i SURVEIL
En optimal goldperiode - med alt hvad dette indebærer
af goldperiodelængde, fodring, opstaldning og øvrigt
management er grundlaget for en optimal efterfølgende kælvning og kommende laktation. Projektet har
fokus på sygdomsforebyggelse med særlig opmærksomhed på, hvad vi kan gøre for goldkøerne.
BLODPRØVER TIL DIAGNOSTIK HOS KØER
I dag er blodprøver til diagnostisk på for eksempel lammede køer i forbindelse med besætningsproblemer og
lignende relativt sjældent anvendt. Det er der flere årsager til. En af årsagerne er den langsommelige svartid,
men den vigtigste er nok, at vi sjældent ved, hvad vi
egentlig skal bruge svarene til. Fortsættes…

En referencedatabase opbygges
I det sidste af Dyrlæger & Kos igangværende forskningsprojekter udtager vi derfor 3.000 mælke- og blodprøver
fra køer før og efter kælvning. Denne enorme mængde
data skal danne grundlag for dels en referencedatabase
og dels bruges til at afdække sammenhænge mellem klinisk sygdom og diverse laboratoriesvar.
EASYCOW – GØR DIN HVERDAG NEMMERE
Tidligere på året lancerede SEGES en ny digital mulighed
for digital registrering af f.eks. behandlinger, insemineringer, kælvninger osv. I dette relativt nye produkt har
man samlet det bedste fra den tidligere SmartKoen og
fra BoviSoft.
Kom godt i gang
Produktet er meget intuitivt og er nemt at komme i gang
med. Det kræver blot, at du har en smartphone, og at du
har adgang til DMS. Du finder link på www.easycom.dk,
og på www.seges.dk kan du finde vejledning i brugen.
Vælg Digitale løsninger/Kvæg/Easycow.
Hvorfor vælge en digital registreringsløsning
Fra Dyrlæger & Ko anbefaler vi, at du laver dine medicinregistreringer i det øjeblik, du laver en behandling.
Dels fordi de fleste typer af sundhedsrådgivningsaftaler
kræver, at indberetning sker på daglig basis og dels fordi
man undgår at glemme det, at små gule sedler bliver
væk, at information ikke overleveres osv. Faldgruber er
der nok af.
TAG SMITTEN VED HORNENE
I Dyrlæger & Ko støtter vi selvfølgelig op om kampagnen
Tag smitten ved hornene. Din dyrlæge kan være dig behjælpelig med en plan for effektiv smittebeskyttelse.

