Svinepraksis DK´s Nyhedsbrev Januar 2019.
Influenzatid:
Mennesker får influenza, ja - men det gør grise så sandelig også. Det er mest i vinterhalvåret, men kan
hos grise ses som en kronisk sygdom, der kører rundt hele året – specielt i farestalden givende sig
udtryk i pattegrise, der ” rinder ” fra næsen, evt snøften eller hoste, og de er ikke er helt friske.
Influenza kan medføre store tab, idet pattegrisene ikke vokser så godt og let får andre sygdomme såsom
hjernebetændelser eller ledbetændelse sfa streptokokinfektioner.
Det er vigtigt at få fundet ud af, om man har det i farestalden, for der kan vaccineres imod det.
Diagnosen ( og typen af Influenzavirus ) stilles ved, at din dyrlæge udtager næsesvaber prøver fra 20 - 40
pattegrise iblandt 2 – 4 uger gamle grise. Det er en billig undersøgelse, og noget enhver farestald skal
få gjort, hvis man ikke hele året ligger med stabilt og meget højt produktions- og sundhedsniveau.
Vaccination af avlsdyrene før faring beskytter pattegrisene til de er fravænnede.
Vi har i Svinepraksis DK set en del tilfælde det seneste år, hvor vaccination har været ” som at vende en
hånd ”: mange sundheds- problemer i farestalden er simpelthed forsvundet.
Dokumentation af halebid:
Der er fra Fødevarestyrelsen kommet krav om mere dokumentation for nødvendigheden af
halekupering. Der skal fra januar til 31. marts 2019 registreres halebid i den enkelte besætning, så
omfanget kan bedømmes i april, hvor der skal laves en vurdering af, om halekupering er nødvendig.
Vi i Svinepraksis DK finder det nemmest gjort ved at tage et billede af grisene med halebid med
mobiltelefonen, straks sende dem til ens mail, hvorved der så kommer en dato på, og så kan man senere
i ens mailsystem lægge billederne ind i en ” Halebidsmappe ”.
Indkøber du grisene ved 30 kg, kan du hjælpe din leverandør med at dokumentere nødvendigheden af
halekupering ved gøre ovennævnte, og så, efter aftale, sende billederne til din leverandør.
Så kører rouletten igen:
Vær opmærksom på at der fra Fødevarestyrelsens side vil komme flere kontroller i svinebesætninger
(der er jo snart valg) i foråret! 10 % vil få besøg. Focuspunkter vil være:
1. Syge/tilskadekomne dyr der ikke får fornøden pleje/sygesti/behandling.
2. Dyr der ikke har permanent og tilstrækkelig adgang til beskæftigelses- og/eller rodemateriale.
3. Manglende eller mangelfulde optegnelser over medicinsk behandling.
God læselyst!
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