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Dyrlæge afliver negativ  
myte om flokbehandling
Medicinsk flokbehand-
ling klinger »politisk 
ukorrekt«. Fagligt 
set er flokbehandling 
af smågrise med tar-
minfektion dog fuld-
stændig korrekt, viser 
forskningsprojekt.
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I de senere år er flokbe-
handling blevet skældt 

ud for at være »politisk ukor-
rekt«, idet det har været en 
almindelig antagelse, at man 
dermed også behandler raske 
svin samtidigt med, at forbru-
get af medicin dermed er unø-
digt højt.

Begge dele har været bevæg-
grunde for, at fødevaremini-
steren i det nye veterinærforlig 
sætter særligt hårdt ind mod 
flokbehandling af svin.

Men knap nok er det blæk 
tørt, som veterinærforliget er 

skrevet på, inden der forelig-
ger resultater fra en undersø-
gelse ved KU-Life, der mod-
siger alle argumenter imod 
flokbehandling. 

Undersøgelsen dokumente-
rer nemlig, at medicinsk flok-
behandling af smågrise mod 
tarminfektioner er fagligt set 
fuldstændig korrekt.

De »raske« er syge
Helt stik imod tidligere anta-
gelser viser undersøgelsen, at 
ikke medfører behandling af 
raske svin. Tværtimod.

- Vi undersøgte, om »raske 
smågrise« i en flok, hvor nogle 
af grisene havde diarre, så i vir-
keligheden var raske, og svaret 
er NEJ!, fastslår dyrlæge Ken 
Steen Pedersen, KU-Life, der 
fortalte om undersøgelsen ved 
LVK’s årsmøde i tirsdags.

Dyrlægen oplyste, at de 
smågrise, der tilsyneladende 
ser raske ud, i virkeligheden 

viser sig at have en tarmin-
fektion.

- Det vil sige, at de »raske 
smågrise« også er smittede, 
men at de kun viser »subklini-
ske« tegn, som man kalder det.

- Ergo giver medicinering 
via vandet rigtig god mening, 
konkluderede han. 

Hele sektionen 
bør behandles
- Stivis medicinering er ikke 
nok, når vi taler smågrise. Mu-
ligvis ved slagtesvin, men ikke 
ved smågrise, fastslog han.

- Ergo skal hele sektionen 
behandles, fastslog han. 
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Selvom måske kun nogle få smågrise i en sti har diarre, så har resten af grisene en skjult tarminfek-
tion, viser ny forskning.

En undersøgelse, som dyrlæge Ken Steen Pedersen har været med 
til at lave på fravænnede smågrise, viser, at man ikke behandler 
raske dyr, når man flokmedicinerer. (Foto: Anne Wolfenberg)

Svineproducenter behandler for lidt
Flokbehandling mod 
tarminfektion træder 
ofte for sent i gang, og 
blot en enkelt diarre-
klat i en smågrisesti 
indikerer smitte hos 
alle grisene i stien. 
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- Man bør starte vand-
medicineringen allere-

de, når der er blot 1-3 diarre-
klatter i en sti, siger dyrlæge 
Ken Steen Pedersen på bag-
grund af undersøgelser, han 

har været med til at lave ved 
KU-Life. 

Dyrlægen indrømmer, at 
hans egne grænser for, hvor-
når man skal begynde at be-
handle, har rykket sig på bag-
grund af undersøgelsen, og 
han endda ikke er utilbøjelig 
til at mene, at man måske end-
da bør starte behandlingen, så 
snart man ser blot 1-1½ klat 
diarre i en smågrisesti.

- Vi kender alle dilemmaet 
med, hvornår man skal starte. 
Det skal ikke være for tidligt, så 
man behandler unødvendigt. 
Men hvis man starter for sent, 

får man de her skarpryggede 
grise, så balancen er at starte 
det helt rigtige tidspunkt, siger 
han. 

For at blive helt sikre på 
det rigtige tidspunkt at starte 
behandlingen, er det noget, 
som snart bliver undersøgt i 
et PhD-projekt ved KU-Life.

30 procent var
falsk »raske«
Ken Steen Pedersen har dog 
allerede lavet en mindre un-
dersøgelse i 20 danske be-
sætninger, der viste, at der 
går ubehandlede grise rundt i 

danske stalde, som burde have 
været behandlet. 

- Vi besøgte 20 besætninger, 
hvor man mente, der ikke var 
grund til at behandle smågri-
sene, men vores gødnings-
prøver viste, der alligevel var 
tarminfektioner i 30 procent 
af besætningerne. 

- Det vil sige, at der alligevel 
burde have været behandlet i 
en tredjedel af besætningerne, 
erklærer han.
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Dyrlæge Ken Steen Nielsen er klar i sin konklusion: Flokmedicine-
ring er bedst og bør påbegyndes, når man ser 1-3 klatter diarre i 
stien. 

»Lawsonia-diarré« 
skyldes ofte E. Coli
n Den diarre, som ofte optræder et 
par uger efter fravænning, kaldes tra-
ditionelt for lawsonia-diarre, men ofte 
skyldes det slet ikke lawsonia.

Det forklarede dyrlæge Ken Steen 
Pedersen, KU-Life, ved LVK’s årsmøde 
tidligere på ugen.

I rigtig mange tilfælde skyldes diar-
reen andre infektioner - især E. Coli, 
bemærkede dyrlægen på baggrund af 
sine undersøgelser.

- Derfor er det vigtigt at få taget 
gødningsprøver for at finde den rigtige 
behandling for den pågældende infek-
tion, oplyste han.

Sokkeprøve på vej
n Dyrlæge Ken Steen Pedersen, KU-Li-
fe, har været med til at undersøge, om 
»sokkeprøver«, der traditionelt bruges 
i fjerkræproduktionen, også kan bruges 
i svineproduktionen, og de foreløbige 
erfaringer er positive.

Sokkeprøverne går ud på, at man 
tager en særlig syntetisk sok på, og 
går en tur rundt i de stier, man vil have 
undersøgt for forekomsten af tarmin-
fektioner, hvorefter man sender sokken 
til analyse.

Ken Steen Pedersen vurderer, at er-
faringerne er så gode, at metoden vil 
kunne tages i brug i svinebesætninger 
indenfor en overskuelig tid.

Ondt i maven
n Ved LVK’s årsmøde blev dyrlæge Ken 
Steen Pedersen spurgt, om det gør ondt 
på grise at have diarre, og det svarede 
dyrlægen bekræftende på.

- Adfærdsundersøgelser viser, at grise 
med diarre er mindre tilbøjelige til 
rejse sig op og løbe omkring i forhold 
til grise uden diarre, svarede dyrlægen.

Som en krølle på den historie - og til 
forsamlingens kollektive morskab -op-
summerede chefdyrlæge Claus Bahne 
Heisel, LVK, med ordene: »Det gør ondt 
at have ondt i maven«.

aw ØRUM - Smeden
Frede Ø. Jensen

Vrejlevklostervej 310 - 9830 Tårs - Tlf. 98 98 82 32
Jens Jensen 20 47 82 32 - www.oerum-smeden.dk

GMD-7500
OMRØRING AF GYLLE 
MED 80-300HK  
• Drejebar arm 360 g,  
 7,5 m lang. 
• Transportstilling med  
 mikserarm hen over  
 førerhus.
• Hydraulisk støtteben for  
 vægtoverføring fra traktor.
• Udtag for hydraulisk  
 topstang. Godt gyllegrej er blåt... 98 98 82 32


