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Leverandører til den professionelle landmand:
Rengøring Staldudstyr

Stillinger

LANDBRUGETS JOBSERVICE
Tlf. 62 80 00 91 - www.lajo.dk

Et stærkt produkt til  
renovering af gulve i svine-
stalde plansilo og industri

Forhandler i Danmark
Nordic Total Byg
Industriparken 15,Skodborg 
6630 Rødding
ntb@nordictotalbyg.dk
Tlf. 74848706, mobil. 40148705

Håndværkervej 25 • 4160 Herlufmagle • www. topbeton
Ole P. Jørgensen • Tlf. 24628015 • opj@oplogistik.dk
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Ukrainske praktikanter, EU-farmassistenter.
www.ab-farms.dk / 40288060 / 0037120216718
»East-West - AB-Farms the best« - 3td decade
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Rengøring af stalde og desinfektion
Facaderengøring/tagrengøring

Mobil 21 22 79 64
Viborgs tagrengøring og malerservice

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris
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Syrefast slidlag
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Hvorfor PROTECTOS Flydemørtel
• Syrefast • Slidstærk • God vedhæftning 
• 1 produkt til det hele
• Enkelt gør-det-selv produkt
Attraktiv pris - ring allerede i dag!
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Forskelligt

EXPORT AF 
SMÅGRISE

WWW.PORC-MERCATUS.DK

 Kontraktgrise
 Puljegrise Tage Vig

20 54 95 80

RINGRING

Porc Mercatus 1x41.indd   1 22-05-2018   12:51:32

Husdyr

Staldudstyr

GSG tilbyder STALDVASK
Staldvask af alle staldtyper og industribygninger.

Kontakt Richard Nielsen på 24210670
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Land-
brug på 
nettet:

www.effektivtlandbrug.dk

Masser af 
maskintilbud

www.effektivtlandbrug.dk

Nedslidt beton?
Få rengøringsvenlig overfl ade 
og nyt slidlag på det gamle 
beton med højstyrkemørtler 
S 105-2.
Lang holdbarhed, 
hurtigtørrende.
Let bearbejdlig, slidstærk 
- og økonomisk.

Tlf. 86 60 18 99 - kemtek.dk

Kem-tek

- og økonomisk.
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VORES AVISER OG MAGASINER
SAMLET ET STED

- let at have med på farten!

Har du downloadet vores
nyhedsapp »LandKiosken«?

Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk
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Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk

Øster Gesten Special Danko Oil.indd   2 27-05-2019   09:14:53

Græsensilage  
Sælges!

Analyse forelægger.
100.000 foderenheder.
Område: Midtjylland

Henv: 61 86 88 73
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KVÆGFOKUS KVÆGPRODUKTION
Kontakt: Christian Carus
christian@landbrugnord.dk
98 32 70 71

KVÆGPRODUKTION
Kontakt: Tenna Bang
teba@eff ektivtlandbrug.dk
98 32 70 74

Fokus på dødelighed skal give bedre 
økonomi og større arbejdsglæde
1. marts skyder LVK 
Kvægdyrlægerne 
projektet »Koen 
længe leve« i gang.

AF CHRISTIAN CARUS

Der er mange gode 
grunde til at have fokus 

på dødeligheden i besætnin-
gen og dermed også til at slut-
te sig til LVK Kvægdyrlægernes 
projekt »Koen længe leve«, 
fastslog dyrlæge Nanna Fri-
mann Jensen på LVK’s årsmø-
de forleden.

- Rent økonomisk ved vi, 
at en død ko koster omkring 
13.000 kroner. Og en ko begyn-
der altså først at give overskud, 
når den har rundet fem år. Det 
burde være et ret stort incita-
ment til at se, om ikke man kan 
gøre noget for at sænke kodø-
deligheden, sagde dyrlægen.

- I forhold til omverdenens 
krav i forhold til dyrevelfærd, 
vil det også give noget, mens 
I selvfølgelig også bedst selv 
kan lide at arbejde med sunde 
og raske dyr. Så arbejdsglæde 
er også et parameter i det her. 
Det er bare sjovere at arbejde 
med levende end med døde 
dyr, konstaterede Nanna Fri-
mann Jensen.

Fokus rykker
Projektet bliver skudt i gang 1. 
marts, hvor Nanna Frimann 
Jensen håber at have mange 
mælkeproducenter på listen.

De vil hver især sætte sig 
med deres dyrlæge og lave 
en handleplan, inden de med 
månedlige opfølgninger på 
kodødelighed og tidligt slag-
tede køer skal sparre med 
kollegerne, give gode råd og 
finde inspiration og motiva-
tion – primært via Facebook 

og e-mail. Hele projektet vil 
så blive evalueret til næste 
årsmøde, hvor dyrlægen spår, 
at man vil kunne konstatere 
fremgang hos de enkelte del-
tagere.

- Det primære mål med det 
her er at få fokus på kodøde-
ligheden, for lige så snart, vi 
får fokus på én ting, så rykker 
vi også, lød det fra Nanna Fri-
mann Jensen.

Klæd 
medarbejderne på
Mens fokus er det primære 
element, er medarbejderne 
også en vigtig nøgle, hvis man 
vil i mål med at sænke døde-
ligheden i besætningen.

- Sæt jer med jeres medar-
bejdere og snak det igennem 
– eventuelt med vores info-ark 
»Gode råd til at spotte den syge 
ko« i hånden. For den tidlige 
indsats er vigtig, og det betyder 

meget, at man går systematisk 
til værks, og medarbejderne 
ved, hvad de skal gøre. Det 
kan nogle gange være svært at 
være ny medarbejder, så det er 
vigtigt, at de bliver klædt godt 
på til opgaven, fastslog Nanna 
Frimann Jensen.

- Og så er det vigtigt at hu-
ske på, at det her projekt ikke 
skal være et værktøj til at slå 
hinanden oven i hovedet med. 
Det skal være motiverende og 
sjovt, mindede hun forsam-
lingen om.

- Det primære mål med det her er at få fokus på kodødelighe-
den, for lige så snart, vi får fokus på én ting, så rykker vi også, lød 
det fra Nanna Frimann Jensen. Foto: Christian Carus


