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DAGENS PROGRAM

• Baggrund 

• Forebyggelse

• Hvilke køer skal behandles?

• Effekt af behandlinger

• Behandling efter label

• Opfølgning på behandling



L&F KVÆGS STRATEGI

• Reduktion af antibiotikaforbrug med 20 
% i forhold til 2012

• Celletal reduceres til under 150.000



FOREBYGGELSE FREMFOR 
ANTIBIOTIKA



HVOR VIL DU INVESTERE DINE PENGE?

Hygiejne
Strøelse

Desinfektion
Rene gulve/drivvej

Tidskrævende 
forberedelse

Nyinfektioner
Kroniske køer

Behandling
Kasseret mælk

Ydelsestab



HYGIEJNE PÅ KØER VED MALKNING 



MALKERUTINER MANUEL MALKNING 

Forberedelse i nævnte rækkefølge
• Fordyp

• Kontrol af mælk ved udmalkning

• Aftørring

• Påsætning 



INTERN SMITTEBESKYTTELSE

• Inficerede køer smitter raske
• Holdopdeling
• Slagt af kronisk inficerede køer – i mellemtiden 

separeres de fra raske køer



HVIS HYGIEJNEN ER PÅ PLADS, 
ER 90 % AF PROBLEMET LØST



BEHANDLING I LAKTATIONEN



HVILKE DYR SKAL HAVE FOKUS?

Vi arbejder ud fra aktuel viden
• Klinisk fund
• CMT test
• Celletal
• Managementsystem
• Historik fra ko-kortet i DMS
• Svar på en mælkeprøver





UDVÆLGELSE TIL BEHANDLING I LAKTATIONEN



ANVENDELSE AF DIAGNOSTIK

• Udtag altid mælkeprøver – det kan reducere 
antallet af behandlinger markant

• Sæt en plan op sammen med dyrlægen – hvad 
skal der behandles?



HVIS DYRLÆGEN ANALYSERER MÆLKEPRØVER

Stil krav til kvalitet og service

• Spørg til deltagelse i ringtest

• Se resultaterne – kan de identificerer bakterier?

• Få en operationel vejledning, så mælkeprøversvar 
skaber værdi i besætningen



ON FARM DYRKNING

• Selektion behandling/ikke behandling

• Kræver løbende support fra dyrlægen

• Kan ikke erstatte diagnostik fra dyrlægen



AKUT INFICEREDE – GRÆNSE 100.000



HVILKE KØER SKAL IKKE HAVE FOCUS

• Kronisk inficeret (vedvarende >200.000 i celletal)

• Gentagende behandling på samme ko/kirtel

• Køer > 100 dage efter kælvning med mindre de er 
klinisk syge



Strep. spp

• Penicillin i yveret

• Smertebehandling ved 
første behandling

Staph. Spp

• Penicillin i yveret

• Penethemat i kroppen

• Smertebehandling ved 
første behandling

BEHANDLING AF ”ALMINDELIG” MASTITIS



BEHANDLING I HVOR MANGE DAGE?*

• Anvend den dosering, der står i produktvejledningen

• Carapen 1 gang dgl. i 3-5 dage

• Rilexin 4 tuber med 12 timers interval

• Lactaclox 3 tuber med 12-24 timers interval

*MEST ANVENDT PRODUKTER



VED MISTANKE OM E. COLI

• Ved korrekt diagnose

• Gennemgå management; energitildeling, E. vit, 
hygiejne

• Diskuter mulighed for vaccination med din dyrlæge



BEHANDLING AF E. COLI

Støttebehandling

• Væske

• Calcium

• Smertebehandling

• Minus antibiotika



PENICILLIN RESISTENTE STAF.

Kirtel goldes af

• Behandling giver meget ringe helbredelse

• Længerevarende behandling er ikke 
dyrevelfærdsmæssig ansvarligt

• Kode 60



SÅDAN KAN EFFEKT VURDERES

• Visuel vurdering af mælken

• Celletal / managementsystem / CMT

• Opfølgende prøver med dyrkning for at kontrollere 
for levende bakterier



HVAD GØR MAN VED GOLDNING?



SKÆRINGSPUNKT MED ØKONOMI



GOLDBEHANDLING MED ANTIBIOTIKA

• Historik på behandling

• Se på de 3 seneste ko-celletal

• Kontroller altid med CMT



ER 200.000 EN GOD GRÆNSE?

Enkelt kirtelprøver fra to køer med samme celletal på kontrol
Kirtel HF VF HB VB Samlet 

prøve
Uinficeret ko 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Inficeret ko 50.000 50.000 50.000 450.000 150.000



DMS VURDERING AF GOLDPERIODEN

Inficeret efter 
kælvning



DMS KURERET I LAKTATIONEN/GOLDPERIODEN



HVIS KOEN BEHANDLES MED 
ANTIBIOTIKA



HÅNDTERING AF KØER I BEHANDLING

• To røde bånd på bagben / rød tape på hale

• Alle køer i separat hold malkes til sidst

• Opstaldning i sygeboks



INSPIRATION

Der er udarbejdet to vejledninger til korrekt 
behandling med antibiotika – tilgængelig på 
landbrugsinfo

• Vejledning til behandling af malkekvæg

• Vejledning til goldbehandling af køer



PRAKTISKE TILTAG

• Udgangspunktet er gode hygiejne- og malkerutiner

• Diagnostik forud for behandling

• Goldkøer i stedet for malkende køer



OPSUMMERING

• Mastitis er en management induceret sygdom –
som kan reduceres til et minimum

• Optimer dit management – hvis du vil styrke din 
bundlinje og reducerer dit medicinforbrug



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

SPØRGSMÅL?
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