Rødsyge ved slagtesvin
Rødsyge ved slagtesvin kan give anledning til
kassation, og det er også selvom producenten ikke
har bemærket sygdom ved grisen. Og det er
frustrerende. Rødsyge kan optræde i flere former:
akut rødsyge med blodforgiftning evt. dødsfald,
kronisk rødsygeledbetændelse som ikke kan
helbredes, hjerteklapbetændelse med kassation til
følge samt hudformen knuderosen, der giver de
karakteristiske røde firkantede hævelser i huden
med feber (41-42) i den akutte fase. Behandlingen
består i penicillin i 3 dage. Antal pletter kan variere
fra få (under 10) til over 100. Disse pletter er
imidlertid lette at overse, især hvis der er få af
dem, og hvis det ikke er bemærket, at grisen er syg
og ikke æder. Når grisen leveres til slagtning kort
tid efter, og slagtebehandles i skoldekar og skraber,
vil disse pletter med lokal vævsdød i huden
(nekroser) stadig kunne ses  grisen kasseres. Af
den grund skal en grise, som har haft rødsyge og er
behandlet herfor, først leveres til slagtning 4 uger
senere. Så lang tid skal man påregne, der vil gå,
inden arrene er helet op.

USK
Proceduren hos Danish Crown for tilmelding til
udvidet sygdomskontrol, usk, er ændret. Tidligere
skulle dyrlægen kontakte slagteriet, men nu er det
landmanden, der skal tilmelde på ejersiden
www.danishcrown.dk/ejer. Der kan maksimalt
tilmeldes 30 slagtesvin eller 20 søer. DC’s takster
for ydelserne fremgår af følgende link:
http://www.danishcrown.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv
/Nyheder-2013/Forbedret-service-paa-UdvidetSundhedskontrol.aspx.
Tilmelding til andre slagterier end DC skal stadig
foretages af dyrlægen. Dyrlægen skal altid udfylde
en rekvisition, som skal med vognmanden og følge
dyrene til slagtestedet og den videre indsendelse
herfra til laboratoriet i Kjellerup.
Undersøgelsespriserne er følgende:

USK indsendt fra slagteri

1. prøve

2. prøve

Lunger op til 25 stk.

485,00 kr.

43,00 kr.

Ventrikler op til 25 stk.

485,00 kr.

43,00 kr.

Lunger over 25 stk.

22,00 kr.

Ventrikler over 25 stk.

22,00 kr.

Reproduktionsorganer fra søer og polte

560,00 kr.

189,00
kr.

Halekupering, hvordan er reglerne lige:
Aktualiseret af tidens debat om bl.a. halekupering
indføjes nedenfor ordlyden fra bekendtgørelse nr
324 af 06/05/2003 om halekupering og kastration
af dyr:
Svin må ikke halekuperes rutinemæssigt. Pattegrise
kan halekuperes inden for dyrets 2.-4. levedøgn,
hvis der er dokumentation for, at der på bedriften
er sket skader på haler som følge af, at kupering
ikke er foretaget. Halen skal kuperes mindst muligt,
og der må højst kuperes op til halvdelen af den.
Halekupering kan foretages uden forudgående
bedøvelse af pattegrisen, hvis halekuperingen
foretages af en dyrlæge eller en person, der er
uddannet heri, og som har erfaring med at
halekupere pattegrise med passende midler og un
der hygiejniske forhold. Inden halekupering
foretages, skal der være forsøgt foranstaltninger
for at forhindre halebidning under hensyntagen til
miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige
staldforhold eller driftsledelsessystemer skal
ændres. Foretages kuperingen efter dyrets 4.
levedøgn, skal det først bedøves samt gives
længerevarende smertebehandling.
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