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Dobbelt tilbageholdelsestid ved behandling med medicin i
økologiske kvægbesætninger

Økologisk tilbageholdelsestid svarer til 2 gange den generelle tilbageholdelsestid for det anvendte præparat, når der
anvendes veterinær medicin i økologiske besætninger. 

Viden om Opdateret 07. juni 2021 Antal sidebesøg: 52

Ny EU-forordning får konsekvenser for tilbageholdelsestid

48 timers tilbageholdelsestid bliver som udgangspunkt et minimum for alle medicinske behandlinger i økologiske besætninger, når den nye EU-

forordning træder i kraft d. 1. januar 2022. Også for de produkter, hvor den generelle tilbageholdelsestid er sat til 0 timer. 

Anti-parasitære behandlinger og behandling mod �uer bliver påvirket af dette. Vacciner vil dog være undtaget fra det krav.

Midler til goldbehandling - eksempler på økologisk tilbageholdelsestid

Lægemiddelstyrelsen fastsætter den generelle tilbageholdelsestid for det enkelte præparat, og det kan være formuleret på mange forskellige

måder.  

Forskellige formuleringer af tilbageholdelsestiden er med til at gøre det uoverskueligt at beregne den rigtige dobbelte tilbageholdelsestid i

økologiske besætninger. Specielt for en række midler til goldbehandlinger 

I skemaet nedenfor er det for forskellige præparater til goldbehandling vist, hvordan tilbageholdelsestiden er i økologiske besætninger i forhold til

de generelle regler.

 

Produkt Generel tilbageholdelsestid for mælken fastsat af
Lægemiddelstyrelsen

Økologisk tilbageholdelsestid
for mælken

CEFAGOLD® VET. Når der går 32 dage eller mere mellem behandling og kælvning så er
tilbageholdelsestiden 24 timer efter kælvning

2x24 timer efter kælvning eller

Når der går mindre end 32 dage mellem behandling og kælvning så er
tilbageholdelsestiden 33 dage efter behandling

2x33 dage efter behandling
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Produkt Generel tilbageholdelsestid for mælken fastsat af
Lægemiddelstyrelsen

Økologisk tilbageholdelsestid
for mælken

ORBENIN® VET. 37 døgn efter behandling 2x37 døgn efter behandling
uanset kælvningstidspunkt

 

BENESTERMYCIN®
VET.

Hvis koen er behandlet minimum 35 dage før kælvning, må mælken
ikke anvendes i 36 timer efter kælvning

2x36 timer efter kælvning eller

Hvis koen er behandlet 34 dage eller færre før kælvning, må mælken
ikke anvendes 37 dage efter behandling

2x37 dage efter behandling

Skærpede regler for goldbehandling i øko-besætninger 

Ved goldbehandling i økologiske besætninger, gælder der skærpede krav i følge Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. De nye generelle

regler for gold- og yverbehandlinger af malkekvæg, som er trådt i kraft fra 1. juni, ændrer ikke på muligheder/begrænsninger i økologiske

besætninger.

Læs mere: 

Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer – pkt. 1.1.3 (landbrugsinfo.dk) 

Nye regler for gold- og yverbehandlinger af malkekvæg (landbrugsinfo.dk) 

Læs mere om behandling, behandlingsregnskab, medicinlogbog, tilbageholdelsestider m.v. i kapitel 32 og bilag 5 i vejledning og økologisk

jordbrugsproduktion.
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