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Dertil er midlerne ofte ikke godkendt til brug i
stalde. Der er dog et nyt lovende produkt, som
regnes på markedet i starten af 2017 - godkendt
til brug på minkfarme. Det vil kunne bruges
forebyggende i redekasserne i stedet for Loppex
og gerne sammen med Dimillin.

LVK Minkdyrlægerne
Loppebekæmpelse
Lopper er et efterhånden meget udbredt problem.
Lopper fra 17 farme blev sidste år undersøgt for
resistens mod loppex, og på alle farme fandtes
der lopper, som var resistente. Derfor er der også
mange avlere, som ser sig om efter nye
bekæmpelsesmetoder.
Sebacil
Mange af jer får udskrevet midlet Sebacil af jeres
dyrlæge. Der har denne hvalpesæson kørt et
forsøg med netop Sebacil for at få fastsat effektiv
dosis og behandlingslængde/interval. Alle
resultater er endnu ikke på plads, men foreløbigt
kan vi fortælle, at dyrene skal behandles hver
måned for at undgå formering af lopperne.
Sebacil dræber levende lopper og larver og har
ikke effekt på æg og pupper. Husk også at
Sebacil skal påføres på selve dyrene og i
tilstrækkelig dosis (25 ml pr dyr af en 0,1 %
Sebacil opløsning svarende til 2ml pr 1000 ml
vand) for at have en længerevarende effekt. Det
er, når det aktive stof ophobes i pels/hudfedtet på
dyrene, at den længerevarende effekt opstår. Når
Sebacil bruges på jorden og nede i redekassen,
vil det dræbe de lopper, det kommer i kontakt
med, men en vedvarende effekt kan man ikke
regne med. Sebacil giver en gulfarvning af især
lyse mink, så skal ikke bruges før pelstid.
Andre produkter
Der forsøges med en masse andre produkter ude
på farmene – nogle er mere effektive end andre.
Det man skal have for øje er, at der sjældent er
en dokumenteret effekt, og at
behandlingslængden/intervallet ikke er kendt.
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Management
Det er dog meget vigtigt at understrege, at kemi
ikke kan løse loppeproblemerne alene! Det
allervigtigste er at få tømt og rengjort
redekasserne på de rette tidspunkter. Lopperne
lever nemlig i halmen i bunden af redekasserne –
det er her, at de lever og formerer sig, og de
hopper kun på minken, når de skal have
føde/suge blod. Det vil sige, at når I ser lopperne
på jorden – så er de blot toppen af isbjerget. Det
er de lopper, som er hoppet forbi minken i et
forsøg på at komme op og få føde, og så i stedet
er landet på jorden. Disse lopper bliver med
tiden sultne og forsøger derfor at hoppe på jer,
når I færdes i minkhallerne. Men de lopper er
altså ikke primærproblemet, hvor trælse de end
er – primærproblemet er lopperne, der formerer
sig i halmen nede i redekasserne – dem mærker I
bare ikke så meget til (på nær i hvalpetiden).

Det vil sige, at alle redekasser skal tømmes og
renses (evt. brændes) efter pelstid. Når
avlsdyrene så rykkes på plads til parring, er det
til bure, hvor redekasserne er tømt, rengjorte og
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behandlet med Dimilin m.m. Når dyrene flyttes
behandles de med sebacil eller det bruges et
andet middel, der er bevist effektivt mod voksne
lopper. De bure minkene kommer fra skal igen
tømmes og renses. Det samme gentages, når
tæverne flyttes i fødeburet, og når hvalpene
udsættes i juli.
Når man benytter bekæmpelsesmidlerne, så skal
det altid være i den foreskrevne dosis – hvis man
bruger for lidt, så virker det ikke. Dertil skal
midlerne ned til lopperne. Fx skal Dimilin altid
ned i kassen – det er ikke nok, at drysse det i
halmen ovenpå båndet. Det vil langt fra være alt
pulveret, der ender nede i bunden af redekassen,
og dermed er der sket en væsentlig reducering af
mængden og dermed effekten.
Har I spørgsmål til loppebekæmpelse så er I altid
velkomne til at kontakte jeres LVK
Minkdyrlæge.

LVK Minkdyrlægerne på facebook
LVK minkdyrlæger har fået vore egen facebookside. Her vil vi lægge billeder og andet op fra
vores hverdag – herunder staldtips og andet
vores avlere kan få glæde af i deres hverdag. Giv
os et like, følg og bidrag gerne til LVK
minkdyrlægerne daglige gang på de danske
minkfarme.
Held og lykke med loppebekæmpelsen!
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