Nyhedsbrev august 2013
Salmonella
Der har i det senere år været en stigning i antallet af grise, der har fået påvist salmonella, ved undersøgelse for
diarre, på Laboratorium for Svinesygdomme, Kjellerup. Årsagen til dette er uklar. Flere besætninger med
diarre-problemer i klimastalde og slagtesvinestalde, som følge af brug af flere ”skrabede” foderblandinger,
formodes at medvirke til problemet.
Uanset årsag, er det vigtigt at forebygge salmonella hos smågrise og slagtesvin. Både for at undgå syge grise,
der giver reduceret tilvækst og øget dødelighed og fradrag for salmonella ved slagtning. På det seneste er også
tyske slagterier begyndt at undersøge for salmonella, derfor har so-besætninger med eksport af smågrise også
grund til at forebygge salmonella. Væsentligste tiltag til forebyggelse:
1) Tilsætning af syre til foderet. Smågrise, 1 % organisk syre tilsat foder/slagtesvin ½ % organisk syre tilsat
foder. Alternativt kan der tilsættes 0,2 % organisk syre til vådfoder eller drikkevandet.
2) Ved brug af pelleteret færdigfoder, få tilsat formalet korn, der ikke er varmebehandlet.
3) Foder med blanding, der passer til grisenes vægt. Så diarre forebygges.
4) Forebyg svineri i stierne. Undgå gylleoversvømmelse (mindst 10 cm plads under spalterne) og mindsk
svineri i stier med fast gulv, ved brug af overbrusning og åbne smågrise-huler.
5) Indkøb af polte/gylte fra opformeringsbesætning med lavt salmonella-index.
6) Hurtig behandling af diarre, når det ses. Brug som udgangspunkt flokmedicinering, så alle grise i diarrestier får medicin.

Tyktarm fra ungsvin med koldbrand i tarmvæg. Tarmbetændelse og blodforgiftning er de væsentligste fund
ved Salmonella-udbrud. (Foto: Svend Haugegaard, VSP)
Stald-katte
Neutraliserede og vaccinerede katte sælges. Kontakt Odder Dyreklinik: 8654 4700 / info@odderdyreklinik.dk
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