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Nyhedsbrev november 2019 
LVK Kvægdyrlægerne Vest 
 

 

Aktuelt - Salmonella stormøde 
 
LVK Kvægdyrlægerne inviterer alle interesserede 

til stormøde om salmonella. Der vil være fokus på 

salmonellabakterien, smittebeskyttelse, samt 

introduktion og erfaring med test af gødning 

med PCR for at finde aktive mitteudskillerne. 

 

Se programmet her: 

https://www.lvk.dk/kvaeg/artikel/stormoede-om-

salmonella 

  

Mødet er åbent for alle, så tag gerne din nabo med 

til en spændende aften.  

 

Tilmelding til din LVK Kvægdyrlæge, på LVK.dk eller 

ring til kontoret på tlf. 9852 0044 seneste 3 dage før 

arrangementet. 
 

 

Vinteren kommer - 

Forbered dine kalve! 
 
Efteråret har meldt sit indtog og vinteren er på 

trapperne. Det betyder lange periode med 

temperaturer under 10 grader. Og det har stor 

betydning for dine kalve.    

For hver grad temperaturen falder under 10 grader, 

medfører det 2 % højere energibehov for dine kalve. 

Eller sagt på en anden måde, for hver 5 grader under 

10 grader, skal din kalv bruge 0,5 kg mælk ekstra til 

vedligeholdelse. 

 
Når temperaturen falder under 10 grader, kan du  

hjælpe din kalv på flere måder: 

 

-Sæt mælkemængden op: 1 liter eller øg 

tørstofprocent (140 gram/L), rigelige mængder vand 

ved siden af er vigtigt, især hvis tørstof øges. 

 

-Brug af kalvedækkener: Sæt dækkener på alle 

spædkalve frem til 1-2 uger før el. efter fravænning.  

Den syge kalv har gavn af dækken uanset alder.  

Husk din smittebeskyttelse, vaske kalvedækkenerne i 

vaskemaskine, når du skifter dem imellem dine kalve. 

 

-Strø ekstra i boksen, så kalven ligger varmt og tørt, 

det minimer kalvens varmetab.  

 

-Når det gælder kalvemanagement, er hygiejne 

essentiel. Især i vinterperioden er det vigtigt at dine 

kalve tilbydes de bedste forudsætninger, for at den 

undgår at blive syg.  

Sørg derfor for, at kvaliteten af din råmælk er i top 

og at din hygiejne omkring kalvene overholdes til 

punkt og prikke. 

Møde datoer 
 

• 18. november 2019: Agerskov 

kro, Hovedgaden 3, Agerskov kl. 19  

 
• 19. november 2019: Næsbjerghus, 

Krovej 7, Varde kl. 19 

 
• 27. november 2019: LVK Huset, 

Fynsvej 8, Hobro kl. 19  

Alle interesserede er velkomne 

Er du i tvivl om du tilbyder dine kalve de bedste forudsætninger? Så er LVKs kalvediarrepakke et 

nyttigt værktøj. Læs mere her: https://www.lvk.dk/upload/fckeditor/file/Marts_2018_kvaeg_SYD.pdf 
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