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Bedriftsbesøg – sådan nedsætter du antibiotikaforbruget
Bedriftsbesøg hos økolandmænd ved Varde og Storvorde sætter fokus på et
højaktuelt emne - antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen. Landmænd,
der har bragt medicinforbruget ned til et minimum.
Når en ko bliver syg hos Anders Overgaard Jensen, Storvorde, er det sjældent en sprøjte
antibiotika, der er løsningen. Hans knap 150 økologiske malkekøer yder et stykke over
landsgennemsnittet til trods for et medicinforbrug, der nærmer sig nul. I dansk kvægbrug bliver op
mod 70 procent af den benyttede antibiotika brugt til at behandle yverbetændelse, men ikke hos
Anders Overgaard Jensen.
Han oplever sjældent en effekt af disse behandlinger.
- Min erfaring er, at antibiotika sjældent har en effekt, når det gælder yverbetændelse. Har en ko
E. Coli yverbetændelse så kan det gå to veje: enten kommer hun over det af sig selv, eller også dør
hun - og det er uanset, om hun får antibiotika eller ej, siger Ander Overgaard Jensen.
Se det selv i Storvorde og Roust
Overflødig brug af antibiotika kan føre til resistens og gøre livsvigtigt antibiotika virkningsløst.
Onsdag forventes alle verdens sundhedsministre at forpligte sig til at bekæmpe truslen fra
resistente bakterier. En af vejene er et langt lavere forbrug af antibiotika. Landbruget er
storforbruger af antibiotika, og skal forbruget bringes ned her, er det oplagt at lære af dem, der
allerede har taget dette skridt. Det er baggrunden for to bedriftsbesøg, som Økologisk
Landsforening arrangerer i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger. 27. september
kan man besøge Esben Møller Xu, i Roust ved Varde, 29. september Anders Overgaard, Storvorde.
De to økologiske mælkeproducenter har forskellige mål for deres bedrifter, men fælles for dem er
en tilgang til sundhed og sygdom, hvor fokus ligger på alt det, man kan gøre i stedet for at hænge i
røret til dyrlægen. Kom og hør deres erfaringer og få tips og tricks til alternative
behandlingsløsninger.
Tid og sted
Tirsdag 27. september kl. 10-12: Esben Møller Xu, Rudholmvej 20, 6818 Årre
Torsdag 29. september kl. 10-12: Anders Overgaard Jensen, Skolestien 1, 9280 Storvorde
Arrangementerne er gratis, men tilmelding via www.okologi.dk/kalender nødvendig.
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