Till dig som är mjölkproducent

Distriktsveterinärerna Bergslagen gör nu, efter att ha investerat i ny utrustning på smådjursmottagningen i Lindesberg, en satsning som stärker vår kompetens på lantbrukets djur. En ny tjänst som
är inriktad mot gentemot lantbrukare i allmänhet och mjölkproducenter i synnerhet har inrättats.
Tjänsten tillsattes under mars månad av Anna Olzén, legitimerad veterinär och lantbrukare.
Som startskott på denna satsning vill Dv Bergslagen bjuda in till:

Kvällsföreläsningar på temat mjölkproduktion!

Inbjudan

Plats: Dv Bergslagens mottagning i Lindesberg.

Tjänar du pengar på din veterinär?
- bättre juverhälsa och korrekta åtgärder vid mastit är steg på vägen.
Kvällsföreläsning som visar på diversiteten i begreppet juverinflammation. Vad skiljer
de olika tillstånden åt och hur bör åtgärderna skilja sig för att förebygga och bota.
En mjölkko med flockor kan behandlas på en mängd olika sätt, men vad är det som
avgör vilket sätt som väljs? Vilka skall man behandla, och när kan man låta bli?
Vi går igenom de olika infektionsagenserna som är vanligast i mjölkkobesättningar i
Sverige, hur de smittar och hur de bäst förebyggs.
När: 27 juni kl. 18.00-20.30. Anmälan senast 22 juni

De tre gyllene veckorna
– att lägga grunden för en lyckad laktation

Begreppet VIP-kor har fått starkt genomslag på sistone men vad innebär det i praktiken
och varför bör du satsa på denna korta period i en kos liv. Länge har man inriktat sig på
att skilja bort de kor som anses vara en källa till smitta, men mer och mer inriktar man sig
nu på att skilja ut de nykalvade korna. Varför det? Vad fyller en VIP-grupp för funktion och
vad vinner man på det? Vi tittar på praktiska upplägg med exempel från verkligheten.
När: 1 augusti kl. 18.00-20.30. Anmälan senast 27 juli
Anmäl dig till kund.bergslagen@dv.sjv.se eller 0725-17 70 17.
Vi bjuder på lättare förtäring från kl. 18.00.
Föreläsningarna är kostnadsfria.

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning Dv Bergslagen

