Beskyt din slagtekalve besætning mod

SALMONELLA DUBLIN

Beskrivelse/undersøgelse
Leverandørstatus
Indkøb af kalve fra leverandører udgør en væsentlig risiko for at
bringe smitte ind i besætningen. Det kan være svært at holde sig
opdateret med viden om leverandørenes Salmonella status. Brug
derfor KalveTjek. Ved at bruge KalveTjek kan risikoen for at slæbe
Salmonella smitte ind i din besætning nedsætte.
KalveTjek giver dig viden om alle dine leverandørers Salmonella
niveau dags dato samt dato for sidste niveau ændring. Det er også
muligt at indhente tilladelse til at få flere informationer om leverandørbesætningen. Derfor:
• Brug KalveTjek
• Stil krav til dine leverandører
• Køb kun raske, modstandsdygtige og Salmonella-frie kalve
•A
 fhent selv kalvene – i udleveringsfaciliteter der ikke udgør en
smitterisiko
• Afvis syge kalve
Andre eksterne smitteveje
•U
 darbejd en smittebeskyttelsesplan over besætningen og arbejd
ud fra denne for at beskytte besætningen
• S til krav til besøgende og service personale, der kommer i besætningen. Hav rene støvler samt overtrækstøj klar ved indgang til besætningen samt sørg for faciliteter til håndvask. Husk god skiltning.
•H
 av separat afhentningsområde for både slagtedyr samt døde
dyr, så vognmænd og biler ikke kommer i kontakt med resten af
besætningen
• Sørg for at bekæmpe gnaver, hvis de udgør et problem
•U
 ndgå at sprede smitten med husdyrgødning eller maskinfællesskab. Gyllevogn eller maskinstation kan bringe smitten videre
– vask disse
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Konklusion

Hvis der er Salmonella Dublin i din besætning og den er i niveau
2 eller 3, så skal du i samarbejde med din dyrlæge gennemgå
besætningen systematisk og herefter udarbejde en handlingsplan.
En systematisk risikovurdering hjælper med at få overblik over
mulige smitteveje samt få fokus på de steder, hvor der kræves en
effektiv indsats. Handlingsplan skal være besætningsspecifik, aktiv
og tidsbestemt.
Første milepæl i sanering er at stoppe mulige smitteveje til de yngste kalve. Husk at teste om indsatserne har effekt. Dette gøres ved
at udtage blodprøver af en stikprøve af dyrene. Hvis der ikke kan
påvises effekt, så skal handlingsplanen revurderes og nye rutiner
implementeres.
Et Salmonella frit kvægbrug er målet og for at komme i mål er det
en fælle opgave og et fælles ansvar at bekæmpe og undgå smittespredning med Salmonella Dublin.
Det anbefaler vi:
• Brug KalveTjek
• Indsæt altid kalvene i rene bokse
• Hold kalvene i små hold for at nedsætte antallet af smitteveje
• Hav fokus på belægningsgrader
• Minimere graden af stres
• Flyt dyrene i hold – sektioneret drift. Dvs. ingen sammenblanding af dyr
• Opdel holdene med fast skillevægge
• Gør boksene rene mellem dyrene – effektiv rengøring: brug
alkalisk sæbe og desinficer efterfølgende med et effektivt desinfektionsmiddel
• Brug ALDRIG højtryksrenser i stalde med dyr
• Redskaber bruges i et staldafsnit og rengøres efter brug
• Hold strøelse-niveau og hygiejne i boksene højt
• Mælkeskåle, fodertrug samt vandkopper/kar holdes rene og fri
for gødning
• Hav fokus på støvlevask mellem holdene og afsnittene
• God hygiejne i alle staldafsnit.
Se eksempler på smitteveje, på bagsiden
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Salmonella Dublin er en bakterie, der smitter hovedsagligt med
gødning og bakterien findes primært hos kvæg. Typisk vil udbrud
af Salmonella Dublin vise sig hos kalve under 6 måneder, men
kreaturer i alle aldre kan blive syge. Symptomerne er feber, diarre,
lungebetændelse, blodforgiftning, aborter samt akut dødsfald. I
sjældne tilfælde kan mennesker smittes med denne Salmonella
bakterie.

Læs mere om niveautildeling, sanering og Salmonella
Dublin på www.salmonella.dk
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Salmonella Dublin kan
overføres mellem dyrene i
besætningen på flere måder.
Her ses nogle eksempler
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Sanering for Salmonella Dublin administreres af SEGES, Husdyrinnovation
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